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O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), promulgou o projeto de lei que adia a apresenta-
ção da proposta de revisão do Plano Diretor em sete meses, até 31 de julho de 2022. A mudança 
foi publicada no Diário O� cial do município desta quinta. O novo prazo foi aprovado pela Câ-
mara Municipal em segunda votação em 8 de dezembro, na qual os vereadores ligados à gestão 
Nunes apresentaram uma emenda que limitava o adiamento até o � m de julho.             ESTADO/A3

Infectado foi a
festa com mais
de 90 pessoas
O secretário municipal da Saúde 
de São Paulo, Edson Aparecido, 
a� rmou ontem que a pasta in-
vestiga os participantes de uma 
festa que um paciente com a va-
riante ômicron da Covid-19 fre-
quentou antes de descobrir que 
estava com a doença. Segundo o 
secretário, dos 90 participantes 
monitorados, 22 deles testaram 
positivo para a Covid e aguardam 
o sequenciamento genético para 
saber se se trata da nova variante. 
O sequenciamento dos exames 
desses 22 pacientes está sendo fei-
to pelo Hospital Albert Einstein, 
na zona sul, e deve � car pronto 
nos próximos dias.  ESTADO/A3

Plano Diretor de São Paulo  
Revisão é adiada para o 

dia 31 de julho de 2022

 THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

OMS desiste de 
classi� car velhice 
como doença      BRASIL/A5

VARIANTE ÔMICRON

Motoristas têm
até dia 31 para 
renovar a CNH

SERVIÇOS/A2

Suspeitos de 
racismo são 
alvo de ação

Bolsonaro faz 
novos ataques à
vacina em vídeo

Suspeitos de cometerem crimes 
de racismo e antissemitismo nas 
redes sociais foram alvo da Ope-
ração Bérgon, deflagrada nes-
ta quinta no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Norte, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.  BRASIL/A5

O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
voltou a atacar ontem a e� cácia da 
vacina contra a Covid-19. O chefe 
do Executivo federal comparti-
lhou em suas redes um vídeo que 
sugere, erroneamente, que o imu-
nizante não é e� caz contra o novo 
coronavírus.  BRASIL/A5

Ratinho manda 
deputada lavar cueca 
do marido  BRASIL/A5

Saiba diferenciar 
os sintomas das 
doenças  SERVIÇOS/A2

ATAQUE MACHISTAÉ GRIPE OU COVID?

Após ‘dispensa’ de 
Guedes, FMI encerra 
escritório no Brasil

 AAnúncio foi feito nesta quinta-feira em meio às críticas do 
ministro às previsões feitas pela instituição nas últimas semanas

O FMI (Fundo Monetário Interna-
cional) vai encerrar seu escritório 
no Brasil até o ano que vem, após o 
ministro Paulo Guedes (Economia) 
expressar que o governo não preci-

sa mais dos trabalhos da entidade. 
“Estamos dispensando, assinei há 
uma semana, pode passear lá fora”, 
havia dito Guedes. “O FMI concor-
dou com as autoridades brasileiras 

em encerrar o nosso Escritório de 
Representação em Brasília até 30 
de junho de 2022”, a� rmou Joana 
Pereira, representante do FMI no 
Brasil, em nota.         SEU DINHEIRO/B1

Parque Estadual do 
Jaraguá, o Peru-do-Brasil
Localizado na região noroeste de 
São Paulo, o Parque Estadual do Ja-
raguá foi fundado no dia 3 de maio 
de 1961 e abriga o ponto mais alto 
da cidade, o Pico do Jaraguá, que 
possui 1.135 metros de altitude. Ain-
da que tenha completado 60 anos 
em 2021, a história do parque tem 
início no � nal do século 16, quan-
do Luís Martins e Braz Cubas desco-
briram indícios de ouro na região. 

A descoberta levou o bandeirante 
Afonso Sardinha para a região, o 
que resultou em diversas batalhas 
contra os indígenas que habitavam 
no local. Sardinha obteve vitória 
e passou a explorar o local, onde 
construiu o Grande Casarão Ban-
deirista e instalou tanques de la-
vagem para os escravos lavarem o 
ouro. Ainda hoje, há resquícios das 
construções no Parque.   ESTADO/A3

MEMÓRIA

ARQUIVO HISTÓRICO
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DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

22° 28°
20° 28°

21° 27°

19° 26°

20° 27°

20° 29°

21° 30°

20° 28°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com 
aberturas de sol 
à tarde. Pode 
garoar.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

18º 26° 17º 27° 17º 30°

HOJE:

9 e 0

Retomada de linha na Grande SP. A linha 282, com 
novo itinerário Juquitiba (Terminal Rodoviário Metropo-
litano de Juquitiba) – São Paulo (Metrô Butantã) da Linha 
Amarela, volta a circular.De acordo com a prefeitura, o 
itinerário envolve as avenidas Pirajussara e Eliseu de Al-
meida, como no caso de outras linhas que vão às estações 
Morumbi e Butantã. O restante do trajeto é pela rodovia 
Régis Bittencourt como era anteriormente. A linha parou 
de rodar após a Prefeitura de São Paulo publicar uma por-
taria, proibindo diversas linhas da Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) de entrar na 
capital. (GSP)

Degustação de pizza. A tradicional pizzaria Bráz oferece 
uma degustação de pizzas em São Paulo entre até sába-
do (18). As receitas podem ser comidas à vontade em um 
evento que ocorre no chamado parque Daki, montado em 
uma praça em frente ao parque Ibirapuera, em São Paulo. 
O tal parque é, na verdade, uma tenda temporária da star-
tup Daki, aplicativo de delivery que instalou um local com 
programação em frente ao Monumento às Bandeiras. A 
degustação de pizzas ocorre das 17h às 21h, com três sabo-
res: marguerita, calabresa e abobrinha. Para participar, é 
necessário doar um quilo de alimento não perecível, que 
pode ser comprado pelo app no próprio local -as arreca-
dações serão destinadas a ações sociais. Além disso, só po-
derá fazer parte da degustação quem estiver com a vacina 
contra a Covid-19 em dia ou quem apresentar um teste de 
PCR negativo feito recentemente. (GSP)

Circo. O Cirque du Soleil inicia no dia 16 de dezembro de 
2021 a venda de ingressos para o espetáculo Bazzar em São 
Paulo (SP), para o público em geral. As sessões na capital 
paulista acontecerão de 8 de setembro a 27 de novembro 
de 2022, no Parque Villa-Lobos e marcam o retorno da 
companhia ao Brasil. Durante toda a venda para o público 
em geral, os ingressos poderão ser parcelados em até 6x 
para clientes Bradesco, Bradescard, Bradesco Prime, Pri-
vate e Next e em até 3x para demais bancos. Os ingressos 
para São Paulo estarão disponíveis através do site da Even-
tim e na bilheteria oficial (Shopping Market Place, em São 
Paulo). As sessões dos dias 28 de setembro, 30 de setembro 
e 5 de outubro de 2022 terão entradas com valores promo-
cionais. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

NOTAS

Indisposição que im-
pede de sair da cama, 
dor no corpo, febre 
alta e persistente, co-
riza, lacrimejamen-

to e falta de ar são sinais de 
que pode ser preciso procu-
rar ajuda médica logo. Esses 
são os principais sintomas 
da gripe, que voltou a ganhar 
força na cidade de São Paulo 
nos últimos dias.

O vírus influenza A H3N2, 
o mesmo associado à recen-
te epidemia de gripe no Rio 
de Janeiro, está circulando na 
capital paulista e já provoca 
aumento de atendimentos 
em prontos-socorros e inter-
nações em hospitais públicos e privados.

É comum que se confundam os sinto-
mas da gripe com os da infecção causada 
pelo novo coronavírus. Em São Paulo, por 
exemplo, a prefeitura decidiu aplicar testes 
de Covid em todos os pacientes que procu-
rarem a rede de saúde pública com sinto-
mas gripais.

A certeza só pode ser dada pelo teste, 
mas, de acordo com os sintomas e com a 
forma com que se apresentam ao longo do 
tempo, dizem médicos ouvidos pela repor-
tagem, é possível ter pistas de qual vírus in-
fectou o paciente.

“Os sintomas de uma gripe são bastante 
exuberantes”, afirma o infectologista Jamal 
Suleiman, do Instituto Emílio Ribas. “Está 
na cara quando uma pessoa está gripada”, 
diz o médico.

No caso da gripe, o infectado costuma 
ficar muito mal no início da doença, em 
até 48 horas, com muita febre, diz Sulei-
man. Quando o caso é de Covid, essa situa-
ção é menos comum no começo.

A indisposição de uma pessoa gripada 
é grande já no princípio, reforça a médica 
Lorena de Castro Diniz, coordenadora do 
Departamento Científico de Imunização 
da Asbai (Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia). “Ela não consegue levantar da 
cama para ir trabalhar, por exemplo, não 
tem apetite.”

O acometimento pela gripe costuma 
durar de sete a dez dias.

No caso da Covid-19, explica Diniz, apes-

soa normalmente tem dores musculares 
que às vezes duram horas e desaparecem. 
Ao longo dos dias, mais sintomas podem 
aparecer: do quinto ao oitavo dia, o pacien-
te pode perder o paladar e olfato.

No décimo dia, se o paciente for ter 
uma evolução ruim da Covid, ele começa a 
sentir uma maior falta de ar, afirma ainda 
Diniz.

Outra confusão comum é com o resfria-
do, condição causada por outro vírus. Nes-
se caso, porém, os sintomas são brandos, 
como uma obstrução nasal, discreta, por 
exemplo, diz Suleiman.

Fique de olho nos sintomas da gripe In-
disposição Mal-estar Dor no corpo Febre 
alta e persistente Lacrimejamento Falta de 
ar Os principais sintomas da gripe costu-
mam aparecer em 24 ou 48 horas. É nesse 
período que a pessoa gripada deve procu-
rar ajuda médica.

Diniz explica que o tratamento pode in-
cluir antivirais, como o oseltamivir (conhe-
cido pelo nome comercial Tamiflu).

Além do tratamento com antivirais, é 
preciso medidas de suporte, como uso de 
antitérmico, hidratação, repouso e oxigê-
nio, se for caso.

Para o pediatra Renato Kfouri, diretor 
da SBIm (Sociedade Brasileira de Imuniza-
ções), ante a possível confusão com a Co-
vid, o importante é a testagem para a in-
fluenza.

A matéria completa pode ser acessada 
na íntegra no site da Gazeta. (GSP) 

Cuidado: É gripe ou Covid? Saiba 
diferenciar os sintomas das doenças

 D O vírus infl uenza A H3N2está circulando na cidade de São Paulo e já provoca aumento de 
atendimentos e internações; o vírus infl uenza A H3N2, o mesmo associado à recente epidemia no RJ

BRITTANY COLETTE/UNSPLASH

É comum que se 
confundam os 
sintomas da gripe 
com os da infecção 
causada pelo novo 
coronavírus; 
em São Paulo, 
por exemplo, a 
prefeitura decidiu 
aplicar testes de 
Covid em todos 
os pacientes que 
procurarem a rede 
de saúde pública 
com sintomas 
gripais

Com somente mais 
duas semanas de 
prazo, cerca de 185 
mil motoristas 
do estado de São 

Paulo com CNHs (Carteiras 
Nacionais de Habilitação) 
vencidas entre março e abril 
do ano passado ainda preci-
sam renovar o documento, 
segundo Detran-SP (Depar-
tamento de Trânsito de São 
Paulo).

A renovação das CNHs foi 
suspensa em março de 2020 
por causa da pandemia de 
coronavírus. No mês passa-
do, o Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito) reabriu o 
serviço, com um escalona-
mento de datas, de acordo 
com o mês de vencimento 
para renovação, que vai até 
agosto de 2023.

O número representa 

Prazo para renovar CNH 
termina no � m deste mês

23,5% dos 785 mil motoristas 
com renovação entre os dois 
primeiros meses da pande-
mia. Desde a retomada dos 
prazos em novembro, cerca 
de 17 mil carteiras vencidas 
neste período foram reno-
vadas no estado, segundo o 
Detran.

Somente no estado de 
São Paulo, 5,9 milhões de 
pessoas estavam com a car-
teira vencida no início deste 
mês, segundo o Detran, sen-
do que, do total, 2,7 milhões 
eram referentes ao período 
da pandemia, entre março 
de 2020 e outubro de 2021.

Para tentar dar fluxo nas 
renovações atrasadas, o de-
partamento tem realizado 
mutirões aos sábados em 
seus postos e nos do Pou-
patempo. No último fim de 
semana, cerca de 5.000 mo-

toristas foram atendidos. A 
ação será repetida neste sá-
bado (18).

O agendamento para as 
vagas no mutirão podem 
ser feitas apenas nesta quin-
ta-feira (16) pelo site e pelo 
aplicativo do Poupatempo, 
além dos totens instalados 
nos postos.

Embora os prazos te-
nham sido suspensos em 
março do ano passado, foi 
possível renovar o docu-
mento pela internet ou por 
aplicativos -apenas o exame 
médico é presencial.

Entre janeiro e setembro 
deste ano, houve um cresci-
mento de 98% na quantida-
de de renovações de CNHs 
no estado, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. A matéria com-
pleta no site da Gazeta. (GSP)

A renovação 
das CNHs foi 
suspensa em 
março de 2020 
por causa da 
pandemia de 
coronavírus; no 
mês passado, o 
Contran reabriu o 
serviço, com um 
escalonamento 
de datas, de 
acordo com o mês 
de vencimento 
para renovação, 
que vai até agosto 
de 2023

ATENÇÃO AO PRAZO. Cerca de 185 mil motoristas do estado de SP com CNHs 
vencidas entre março e abril do ano passado ainda precisam renovar o documento
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Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

22° 28°
20° 28°

21° 27°

19° 26°

20° 27°

20° 29°

21° 30°

20° 28°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com 
aberturas de sol 
à tarde. Pode 
garoar.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

18º 26° 17º 27° 17º 30°

HOJE:

9 e 0

Retomada de linha na Grande SP. A linha 282, com 
novo itinerário Juquitiba (Terminal Rodoviário Metropo-
litano de Juquitiba) – São Paulo (Metrô Butantã) da Linha 
Amarela, volta a circular.De acordo com a prefeitura, o 
itinerário envolve as avenidas Pirajussara e Eliseu de Al-
meida, como no caso de outras linhas que vão às estações 
Morumbi e Butantã. O restante do trajeto é pela rodovia 
Régis Bittencourt como era anteriormente. A linha parou 
de rodar após a Prefeitura de São Paulo publicar uma por-
taria, proibindo diversas linhas da Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) de entrar na 
capital. (GSP)

Degustação de pizza. A tradicional pizzaria Bráz oferece 
uma degustação de pizzas em São Paulo entre até sába-
do (18). As receitas podem ser comidas à vontade em um 
evento que ocorre no chamado parque Daki, montado em 
uma praça em frente ao parque Ibirapuera, em São Paulo. 
O tal parque é, na verdade, uma tenda temporária da star-
tup Daki, aplicativo de delivery que instalou um local com 
programação em frente ao Monumento às Bandeiras. A 
degustação de pizzas ocorre das 17h às 21h, com três sabo-
res: marguerita, calabresa e abobrinha. Para participar, é 
necessário doar um quilo de alimento não perecível, que 
pode ser comprado pelo app no próprio local -as arreca-
dações serão destinadas a ações sociais. Além disso, só po-
derá fazer parte da degustação quem estiver com a vacina 
contra a Covid-19 em dia ou quem apresentar um teste de 
PCR negativo feito recentemente. (GSP)

Circo. O Cirque du Soleil inicia no dia 16 de dezembro de 
2021 a venda de ingressos para o espetáculo Bazzar em São 
Paulo (SP), para o público em geral. As sessões na capital 
paulista acontecerão de 8 de setembro a 27 de novembro 
de 2022, no Parque Villa-Lobos e marcam o retorno da 
companhia ao Brasil. Durante toda a venda para o público 
em geral, os ingressos poderão ser parcelados em até 6x 
para clientes Bradesco, Bradescard, Bradesco Prime, Pri-
vate e Next e em até 3x para demais bancos. Os ingressos 
para São Paulo estarão disponíveis através do site da Even-
tim e na bilheteria oficial (Shopping Market Place, em São 
Paulo). As sessões dos dias 28 de setembro, 30 de setembro 
e 5 de outubro de 2022 terão entradas com valores promo-
cionais. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S. PAULO

NOTAS

Indisposição que im-
pede de sair da cama, 
dor no corpo, febre 
alta e persistente, co-
riza, lacrimejamen-

to e falta de ar são sinais de 
que pode ser preciso procu-
rar ajuda médica logo. Esses 
são os principais sintomas 
da gripe, que voltou a ganhar 
força na cidade de São Paulo 
nos últimos dias.

O vírus influenza A H3N2, 
o mesmo associado à recen-
te epidemia de gripe no Rio 
de Janeiro, está circulando na 
capital paulista e já provoca 
aumento de atendimentos 
em prontos-socorros e inter-
nações em hospitais públicos e privados.

É comum que se confundam os sinto-
mas da gripe com os da infecção causada 
pelo novo coronavírus. Em São Paulo, por 
exemplo, a prefeitura decidiu aplicar testes 
de Covid em todos os pacientes que procu-
rarem a rede de saúde pública com sinto-
mas gripais.

A certeza só pode ser dada pelo teste, 
mas, de acordo com os sintomas e com a 
forma com que se apresentam ao longo do 
tempo, dizem médicos ouvidos pela repor-
tagem, é possível ter pistas de qual vírus in-
fectou o paciente.

“Os sintomas de uma gripe são bastante 
exuberantes”, afirma o infectologista Jamal 
Suleiman, do Instituto Emílio Ribas. “Está 
na cara quando uma pessoa está gripada”, 
diz o médico.

No caso da gripe, o infectado costuma 
ficar muito mal no início da doença, em 
até 48 horas, com muita febre, diz Sulei-
man. Quando o caso é de Covid, essa situa-
ção é menos comum no começo.

A indisposição de uma pessoa gripada 
é grande já no princípio, reforça a médica 
Lorena de Castro Diniz, coordenadora do 
Departamento Científico de Imunização 
da Asbai (Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia). “Ela não consegue levantar da 
cama para ir trabalhar, por exemplo, não 
tem apetite.”

O acometimento pela gripe costuma 
durar de sete a dez dias.

No caso da Covid-19, explica Diniz, apes-

soa normalmente tem dores musculares 
que às vezes duram horas e desaparecem. 
Ao longo dos dias, mais sintomas podem 
aparecer: do quinto ao oitavo dia, o pacien-
te pode perder o paladar e olfato.

No décimo dia, se o paciente for ter 
uma evolução ruim da Covid, ele começa a 
sentir uma maior falta de ar, afirma ainda 
Diniz.

Outra confusão comum é com o resfria-
do, condição causada por outro vírus. Nes-
se caso, porém, os sintomas são brandos, 
como uma obstrução nasal, discreta, por 
exemplo, diz Suleiman.

Fique de olho nos sintomas da gripe In-
disposição Mal-estar Dor no corpo Febre 
alta e persistente Lacrimejamento Falta de 
ar Os principais sintomas da gripe costu-
mam aparecer em 24 ou 48 horas. É nesse 
período que a pessoa gripada deve procu-
rar ajuda médica.

Diniz explica que o tratamento pode in-
cluir antivirais, como o oseltamivir (conhe-
cido pelo nome comercial Tamiflu).

Além do tratamento com antivirais, é 
preciso medidas de suporte, como uso de 
antitérmico, hidratação, repouso e oxigê-
nio, se for caso.

Para o pediatra Renato Kfouri, diretor 
da SBIm (Sociedade Brasileira de Imuniza-
ções), ante a possível confusão com a Co-
vid, o importante é a testagem para a in-
fluenza.

A matéria completa pode ser acessada 
na íntegra no site da Gazeta. (GSP) 

Cuidado: É gripe ou Covid? Saiba 
diferenciar os sintomas das doenças

 D O vírus infl uenza A H3N2está circulando na cidade de São Paulo e já provoca aumento de 
atendimentos e internações; o vírus infl uenza A H3N2, o mesmo associado à recente epidemia no RJ
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É comum que se 
confundam os 
sintomas da gripe 
com os da infecção 
causada pelo novo 
coronavírus; 
em São Paulo, 
por exemplo, a 
prefeitura decidiu 
aplicar testes de 
Covid em todos 
os pacientes que 
procurarem a rede 
de saúde pública 
com sintomas 
gripais

Com somente mais 
duas semanas de 
prazo, cerca de 185 
mil motoristas 
do estado de São 

Paulo com CNHs (Carteiras 
Nacionais de Habilitação) 
vencidas entre março e abril 
do ano passado ainda preci-
sam renovar o documento, 
segundo Detran-SP (Depar-
tamento de Trânsito de São 
Paulo).

A renovação das CNHs foi 
suspensa em março de 2020 
por causa da pandemia de 
coronavírus. No mês passa-
do, o Contran (Conselho Na-
cional de Trânsito) reabriu o 
serviço, com um escalona-
mento de datas, de acordo 
com o mês de vencimento 
para renovação, que vai até 
agosto de 2023.

O número representa 

Prazo para renovar CNH 
termina no � m deste mês

23,5% dos 785 mil motoristas 
com renovação entre os dois 
primeiros meses da pande-
mia. Desde a retomada dos 
prazos em novembro, cerca 
de 17 mil carteiras vencidas 
neste período foram reno-
vadas no estado, segundo o 
Detran.

Somente no estado de 
São Paulo, 5,9 milhões de 
pessoas estavam com a car-
teira vencida no início deste 
mês, segundo o Detran, sen-
do que, do total, 2,7 milhões 
eram referentes ao período 
da pandemia, entre março 
de 2020 e outubro de 2021.

Para tentar dar fluxo nas 
renovações atrasadas, o de-
partamento tem realizado 
mutirões aos sábados em 
seus postos e nos do Pou-
patempo. No último fim de 
semana, cerca de 5.000 mo-

toristas foram atendidos. A 
ação será repetida neste sá-
bado (18).

O agendamento para as 
vagas no mutirão podem 
ser feitas apenas nesta quin-
ta-feira (16) pelo site e pelo 
aplicativo do Poupatempo, 
além dos totens instalados 
nos postos.

Embora os prazos te-
nham sido suspensos em 
março do ano passado, foi 
possível renovar o docu-
mento pela internet ou por 
aplicativos -apenas o exame 
médico é presencial.

Entre janeiro e setembro 
deste ano, houve um cresci-
mento de 98% na quantida-
de de renovações de CNHs 
no estado, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. A matéria com-
pleta no site da Gazeta. (GSP)

A renovação 
das CNHs foi 
suspensa em 
março de 2020 
por causa da 
pandemia de 
coronavírus; no 
mês passado, o 
Contran reabriu o 
serviço, com um 
escalonamento 
de datas, de 
acordo com o mês 
de vencimento 
para renovação, 
que vai até agosto 
de 2023

ATENÇÃO AO PRAZO. Cerca de 185 mil motoristas do estado de SP com CNHs 
vencidas entre março e abril do ano passado ainda precisam renovar o documento
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 A O governador João Doria 
(PSDB) acompanhou nesta 
quinta-feira o início da opera-
ção da primeira tuneladora ou 
TBM, popularmente conhecida 
como tatuzão, que fará a esca-
vação do túnel da Linha 6-La-
ranja do Metrô de São Paulo 
no sentido sul até a estação 
São Joaquim da Linha 1-Azul. 
O equipamento deve percorrer 
cerca de dez quilômetros nos 
próximos meses, contemplan-
do dez estações, entre Santa 
Marina e São Joaquim, partin-
do do VSE (poço de ventilação e 
saída de emergência) Tietê até 
o VSE Felício dos Santos.

“Essa obra foi um desafio. 
Quando assumimos o gover-
no, tínhamos 30 grandes obras 
paradas no Estado. Encontra-
mos uma solução jurídica e o 
resultado está aqui”, disse Do-
ria. “As obras estão dentro do 
prazo estimado e o tatuzão ace-
lera muito esse processo. Essa 
obra vai reduzir de 1h30 para 23 
minutos o tempo de percurso. 
Veja a diferença na qualidade 
de vida”, completou. Obras da Linha 6-Laranja; equipamento deve percorrer cerca de dez quilômetros nos próximos meses

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SP

Linha 6-Laranja: Governo de 
SP inicia perfuração de túnel

Cada tatuzão pesa 2 mil 
toneladas e possui diâmetro 
de 10,61 metros e extensão de 
109 metros. A capacidade de 
perfuração é de aproximada-
mente 12 a 15 metros por dia. 
Para operar o equipamento, 
são necessárias aproximada-
mente 50 pessoas, divididas 
em três turnos de trabalho. A 
máquina possui refeitório, uni-
dade de enfermagem, esteira 
rolante para a retirada do ma-
terial escavado, além de cabine 
de comando e equipamentos  
auxiliares.

“O início da operação do 
tatuzão é um momento em-
blemático nas obras da Linha 
6-Laranja, considerado o maior 
empreendimento em infraes-
trutura na América Latina. Esse 
dia não seria possível se não 
fosse o compromisso da STM 
e do Governo do Estado de não 
ter obras paradas nessa gestão, 
de gerar mais empregos e ofe-
recer um transporte de quali-
dade para a população de São 
Paulo”, afirmou Paulo Galli, Se-
cretário dos Transportes Me-

tropolitanos.
Além dos trabalhadores 

que atuam nos tatuzões, há 
equipes responsáveis pelo mo-
nitoramento do terreno e dos 
parâmetros dos dois TBMs que 
irão trabalhar 365 dias por ano, 
24 horas por dia. A tuneladora 
que fará a escavação no sentido 
inverso (norte) deve começar o 
processo ainda no primeiro se-
mestre de 2022 e percorrerá 5,3 
quilômetros em rocha.

Atualmente, a Linha 6-La-
ranja já conta com mais de 
450 metros de túnel perfura-
dos pelo método NATM – o 
“Novo Método Austríaco de 
Túneis” – técnica de constru-
ção de túneis sem a utilização 
de uma tuneladora. “As obras 
estão avançando de forma ace-
lerada para que esse importan-
te ramal metroferroviário seja 
entregue integralmente den-
tro do cronograma”, disse Nel-
son Bossolan, CEO da Conces-
sionária Linha Universidade, 
responsável pela construção e 
operação do ramal por 19 anos 
depois que as obras forem en-
tregues em 2025.

As obras, realizadas pelo 
braço de construção da ACCIO-
NA, já contam com 19 frentes 
de trabalho simultâneas e mais 
de 5 mil trabalhadores. Até o fi-
nal do projeto, serão gerados 9 
mil empregos diretos e indire-
tos, auxiliando na retomada da 
economia brasileira em um ce-
nário pós pandêmico, segundo 
o governo.  

A matéria completa está no 
site da Gazeta. (GSP)

METRÔ. Equipamento deve percorrer cerca de dez quilômetros nos próximos meses, contemplando dez estações

Grupo de 90 
pessoas é 
monitorado 
pós-festa

 A Nesta quinta-feira (16), o se-
cretário de saúde da Prefeitura 
de São Paulo, Edson Aparecido, 
afirmou que a prefeitura está 
monitorando 90 participan-
tes de uma festa que um pa-
ciente com a variante ômicron  
frequentou. 

De 90 monitorados, 22 dos 
participantes da festa testaram 
positivo para Covid, e estão 
aguardando sequenciamento 
genético para saber se contraí-
ram a nova variante, segundo 
o secretário.

Os exames dos pacientes 
estão sendo feitos pelo Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, e fi-
cará pronto nos próximos dias.

A secretaria está aguardan-
do para saber se as pessoas po-
sitivadas contraíram a nova 
variante ou não. 

“Enquanto isso, a Secretaria 
municipal da Saúde continua 
monitorando e busca o ras-
treamento das demais pessoas 
que participaram dessa festa 
para fazermos a testagem para 
a Covid-19. Na área [onde acon-
teceu a festa] nós temos uma 
unidade básica de saúde, que 
está fazendo a testagem dessas 
pessoas. Às vezes elas não tes-
tam positivo, mas os sintomas 
aparecem depois. E a gente faz 
esse acompanhamento no pe-
ríodo de 15 dias”, afirmou o se-
cretário para o ‘’G1’’. 

A Capital já confirmou dez 
casos da nova variante ômi-
cron. A festa que o paciente 
com a variante frequentou, e 
ainda não sabia que tinha con-
traído o vírus,  acende o aler-
ta para que a população evite 
aglomerações.  

 “A pandemia não passou. 
Ainda há a necessidade do 
uso das máscara e evitar as 
aglomerações. É importante 
também participar de even-
tos familiares onde todas as 
pessoas estejam vacinadas e 
apresentem o passaporte da 
vacina”, declarou o secretário.  
(GSP)

ÔMICRON NA CAPITAL

 A A Secretaria de Assuntos 
Jurídicos de Itapecerica da 
Serra divulga  que a unidade 
de atendimento na região do 
bairro  de Jacira vai encerrar 
as atividades de atendimen-
to nesta sexta-feira (17). A me-
dida tem como objetivo facili-
tar o acesso da população local 
ao Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS.

O atendimento dos mu-
nícipes interessados na anis-
tia fiscal, funciona na Estra-
da Comodoro, nº200, (Prédio 
do Conselho Tutelar). No local, 
o cidadão tem a possibilida-
de de renegociar suas dívidas 
com a prefeitura. Os débitos 
que podem ser discutidos são 

Programa para quitar débitos termina nesta sexta

A Secretaria de Assuntos Jurídicos encerra os atendimento nesta sexta-feira em posto de Itapecerica

PIXABAY/PEXELS

referentes ao IPTU e ao ISS. 
Além disso, o morador pode 
ainda receber orientação so-
bre como atualizar seu cadas-
tro junto à gestão municipal.

A negociação pode incluir 
um acordo com parcelamen-
to da dívida ou até o direito a 
anistia de até 100% nas multas 
e juros moratórios. Para paga-
mento facilitado o munícipe 
poderá ter a dívida parcela-
da em até 24 vezes mensais e 
consecutivas (ou em até 60 ve-
zes sem o benefício da anistia). 

Outras informações po-
dem ser obtidas com o De-
partamento de Dívida Ativa 
e Execução Fiscal no telefone  
(11) 4668-9060. (GSP)

Programa em Itapecerica da Serra prevê a 
negociação de dívidas referentes ao IPTU e 
ISS e pode garantir anistia integral dos débitos

 A O  prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes (MDB), pro-
mulgou o projeto de lei que 
adia a apresentação da pro-
posta de revisão do Plano Di-
retor em sete meses, até 31 
de julho do ano que vem. A 
mudança foi publicada no 
Diário Oficial do município 
desta quinta.

O novo prazo foi aprova-
do pela Câmara Municipal 
em segunda votação em 8 de 
dezembro, na qual os verea-
dores ligados à gestão Nunes 
apresentaram uma emenda 
que limitava o adiamento até 
o fim de julho. Originalmen-
te, o projeto - proposto pela 
Prefeitura - deixava o limite 
em aberto para todo 2022, ou 
seja, permitia que o envio da 
revisão ao legislativo ocor-
resse até 31 de dezembro do 
próximo ano.

Na semana passada, in-
tegrantes do Conselho Mu-

Plano Diretor: revisão 
fica para julho de 2022

nicipal de Política Urbana 
(CMPU) chegaram a emitir 
uma carta em que pediam 
o veto de Ricardo Nunes ao 
Projeto de Lei. Os conselhei-
ros destacaram que a pre-
feitura acordou em reunião 
pública que o adiamento se-
ria de um ano e com a pos-
sibilidade de uma segunda 
prorrogação para 2023, em 
caso de excepcionalidade, 
como um novo agravamen-
to da pandemia da ovid-19, 
por exemplo.

A Frente São Paulo Pela 
Vida - que representa cerca 
de 500 organizações e mo-
vimentos sociais e é uma 
das principais defensoras 
do adiamento desde o início 
de 2021 - também defendeu 
um prazo maior, por consi-
derar sete meses insuficien-
tes para garantir uma parti-
cipação popular nos debates 
da revisão.  (EC)

 A Localizado na região no-
roeste da cidade de São Paulo, 
no bairro do Jaraguá, o Parque 
Estadual do Jaraguá foi funda-
do no dia 3 de maio de 1961 e 
abriga o ponto mais alto da 
cidade de São Paulo, o Pico do 
Jaraguá, que possui 1.135 me-
tros de altitude. 

Ainda que tenha comple-
tado 60 anos em 2021, a his-
tória do parque tem início no 
fim do século 16, quando Luís 
Martins e Braz Cubas desco-
briram indícios de ouro na lo-
calidade. A descoberta levou o 
bandeirante Afonso Sardinha 
para a região, o que resultou 
em diversas batalhas contra 
os indígenas que ali habita-
vam à época.

Sardinha obteve vitória e 
passou a explorar o local, onde 
construiu o Grande Casarão 
Bandeirista e instalou tanques 
de lavagem para os escravos 

Memórias: parque Estadual 
do Jaraguá, o Peru-do-Brasil 

lavarem o ouro. Ainda hoje, 
há resquícios das construções 
no parque. 

Segundo historiadores, a 
exploração de ouro na região 
do Jaraguá, que lhe rendeu 
o apelido de Peru-do-Brasil, 
em alusão às riquezas que os 
espanhóis encontraram no 
país sul-americano, durou até 
meados do século 19, quando 
se deu o esgotamento do mi-
nério e também a cultura do 
café passou a ser a dominante 
no estado de São Paulo.

FAZENDA E PARQUE. 
Com o fim da exploração aurí-
fera, a região foi transformada 
na fazenda do Jaraguá e pos-
suiu diversos proprietários até 
ser adquirida pelo Governo do 
Estado de São Paulo, em 1940. 
Seis anos depois, a Prefeitura 
de São Paulo transformou o 
Pico do Jaraguá em ponto tu-

rístico e, posteriormente, em 
1961, foi criado o Parque Esta-
dual do Jaraguá.

Com cerca de 492 hectares, 
o parque abriga um dos últi-
mos remanescentes de Mata 
Atlântica na região metropo-
litana de São Paulo.

ALDEIA INDÍGENA. 
O Parque do Jaraguá foi tom-
bado pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Ar-
tístico, Arqueológico e Turís-
tico (Condephaat), em 1983. 
Posteriormente, em 1994, o 
local foi declarado como Patri-
mônio da Humanidade pela 
Unesco. 

No Parque, além dos tesou-
ros naturais, há também uma 
aldeia indígena, que começou 
a se formar na década de 1960. 

A matéria na íntegra, com 
fotos, pode ser lida no site da 
Gazeta. (Gladys Magalhães)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 094/2021
Licitação nº 119/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS.
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/01/2021 às 09:30 horas. Va-
lor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou dayara.
marques@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

16 DE DEZEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

      AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021. Processo Administrativo 
n.º 226/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o 
objeto desta licitação referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e de Concreto Usinado para Execução de Reformas 
e pequenos Reparos em Prédios Próprios Municipais, bem como Vias Públicas, com quantitativos 
máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contida no Anexo I, para as empresas 
CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA, sob CNPJ 71.467.732/0001-34, no Lote 01 perfazendo um 
valor total de R$ 1.390.000,00, CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, sob CNPJ 
55.204.002/0001-94, no Lote 02 perfazendo um valor total de R$ 1.010.000,00. Araçoiaba da Serra, 16 
de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
EDITAL Nº 142/2021 - PROCESSO Nº 164/2021
Objeto: Registro de preços para eventual pres-
tação de serviços para manutenção e expansão 
do sistema de Radiocomunicação do SAAE – 
Indaiatuba (fornecimento de mão de obra espe-
cializada, equipamentos, materiais específi cos 
e aplicativos). O edital e seus anexos estão 
disponíveis, na íntegra, no site do SAAE, na pá-
gina http://www.saae.sp.gov.br, ou poderão ser 
obtidos através de CD “compact disc”, median-
te o recolhimento do valor de R$ 22,00 (vinte 
e dois reais), junto à Tesouraria do SAAE, sito 
na Rua Bernardino de Campos, 799, Centro, 
Indaiatuba/SP, no horário das 08h00 às 17h00, 
nos dias úteis. Os envelopes deverão ser entre-
gues e protocolados até as 09h00 do dia 26 de 
janeiro de 2022, na Gerência de Atendimento 
ao Público do SAAE, no endereço supra. O iní-
cio da abertura dos envelopes será às 09h30 do 
mesmo dia. Telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 16 de dezembro de 2021. Raquel Lopes 
Moraes - Presidente da COPEL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 122/2021 - Tomada de Preços n.º 014/2021

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Munici-
pal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para execução de reforma na edifi cação e 
pintura do cruzeiro, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e ane-
xos. Data e horário de recebimento público dos documentos de credenciamento e envelopes 
de habilitação e proposta: até às 13h45min do dia 06 de janeiro de 2022. Data e horário da 
sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente às 14h00min do dia 06 de janeiro de 
2022. Local: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convo-
catório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.sao
simao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 128/2021 - Pregão Eletrônico n.º 048/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Mu-
nicipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar 
que fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha 
da proposta de menor preço para contratação de empresa para aquisição de equipamentos 
destinados a Farmácia Municipal de São Simão através da emenda 2021.036.20643 - fundo 
municipal de saúde, conforme termo de referência e anexos. O recebimento das propostas será 
a partir do dia 20 de dezembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 
06 de janeiro de 2022 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h do dia 06 de janeiro de 
2022. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site 
ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à 
Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 14/2021

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA 
A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Registro; CONTRATADA: Com-
pacta Comércio e Serviços Ltda; OBJETO: Aquisição de 40 (quarenta) 
Computadores para a Câmara Municipal de Registro, conforme Edital da 
Licitação nº 02/2021 – Pregão Eletrônico nº 02/2021. VALOR TOTAL: R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais); ASSINATURA DO CONTRATO: 
15/12/2021.

REGISTRO, 16 de dezembro de 2021.
Gerson Teixeira Silvério

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÕNICO nº 034/2020. Edital de 13/12/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE ESFERA Ø 3/4 
EM LIGA DE COBRE E LATÃO. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 14:00 do dia 11/01/2022.

PREGÃO ELETRÕNICO nº 035/2020. Edital de 13/12/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, CONEXÕES 
HIDRÁULICAS E TAMPÕES EM FO.FO. PARA USO EM OBRAS DA DAE S/A ÁGUA E ESGOTO. TIPO: Menor Preço 
por Lote. ABERTURA: às 14:00 do dia 12/01/2022.

Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente.
Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

Abertura de Licitação
A Comissão de Licitação da FUNDACI – Fundação Arte e Cultura de 
Ilhabela, CNPJ 03.206.986/0001-49, torna público que fará realizar à 
Rua Dr. Carvalho, n 80, Vila, Ilhabela – SP, a seguinte licitação: Edital 

de Licitação Pregão Presencial n° 003/2021 – Processo n° 091/2021 – Objeto: Aqui-
sição de móveis de escritório para os espaços culturais e sede da FUNDACI Data da 
entrega das propostas dia 29/12/2021 às 10:30h. Os Editais completos deverão ser re-
tirados no portal oficial da FUNDACI site www.fundaci.org – serviços – editais, e quais-
quer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou 
pelo telefone (12) 3896-1571, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Regina Nogueira – Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública nº.002/2021-Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do em-
preendedor familiar rural.Recebimento dos envelopes até as 09h00 do dia 21/01/2022.
O edital estará disponível, no site www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na unidade de 
licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73,Centro,Jacareí/SP, no horário das 08h00 
às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.214/2021-Registro de preços para fornecimento de material para sinaliza-
ção vertical.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 13/01/2022. 
(a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho-Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.215/2021–Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de manutenção das casas de máquinas, limpeza e tratamento das piscinas das unidades 
pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí.Encaminhar proposta: até às 09h00 
do dia 13/01/2022. 
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.216/2021–Registro de preços para fornecimento de emulsão asfáltica RL-
-1C.Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 06/01/2022. 
(a)Eng.ºLuis Fernando Massari-Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na unidade de licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Po-
deres, nº73,Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.213/2021–Aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 10/01/2022.
(a)Dr.ªÁguida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde
Pregão Eletrônico nº.217/2021–Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares – 
grupo 13.Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 11/01/2022.
(a)Dr.ªÁguida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (uasg 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos–Diretoria Administrativa de Secretaria de 
Saúde–Av. Major Acácio Ferreira,nº854–Jardim Paraíba–Jacareí/SP,Cep.12.327-530, no horário 
das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 20/2021
A PREFEITURA MUNICIPALDE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licita-
ção na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. Objeto: Aquisições de “Equipamentos permanente de informática (computador, impres-
sora e nobreak)” com a finalidade de estruturar o espaço físico dos postos de saúde de Tejupá, Águas 
Virtuosas e Ribeirão Bonito. RETIFICAÇÃO: EM VIRTUDE DE NÃO TER COLOCADO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO EDITAL – ANEXO I, O ACRÉSCIMO DA TABELA, REFERENTE AOS ITENS 01, 
02 E 03 – PRODUTOS, COM SUAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS. Com a retificação, a 
data de vencimento do certame licitatório será dia 10 de janeiro de 2022 às 09:30 (nove horas e trinta 
minutos). Edital completo e retificação do edital: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre 
Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 16 de dezembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

EDITAL Nº 112/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021.

PROCESSO Nº 3134/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
112/2021 - PROCESSO nº 3134/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECU-
PERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO – RUA JOÃO RAMALHO, 
JARDIM FERRAZENSE, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS DESCRI-
TOS NOS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. MODALIDADE: Tomada de 
Preços - ENCERRAMENTO: 07 de janeiro de 2022, às 09:30 horas - DATA 
DE ABERTURA: 07 de janeiro de 2022, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 
20/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, 
no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de dezembro de 2021
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 201.063/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva em bomba SPV.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01 e 02: COMPAC-ANDAIMES EIRELI, no valor glo-
bal de R$ 16.771,31. Mogi das Cruzes, em 15 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE 
DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 064-5/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
EMPRESA VENCEDORA - Lotes 01 e 02: DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
HIDRÓXIDOS LTDA., no valor global de R$ 2.486.250,00. Mogi das Cruzes, em 16 de 
dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO ELETRÔNICO HEMO nº. 0937/2021 - 
OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592021OC00057 - PROCESSO nº. 32-P-27295/2021, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO 
ITEM, destinado a Registro de Preços de Kit plasmaferese terapêutica dupla punção, Kit para células progenitoras hematopoiéticas, 
Kit para coleta plaquetas desleucocitadas e Kit coleta hemácias duplas punção única, com comodato de equipamento, de acordo 
com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será do dia 17/12/2021 até o dia 17/01/2022 às 09:30 
horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e horário pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e 
anexos estão disponíveis na Internet, nos sites http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e 
www.bec.sp.gov.br ou ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA/HEMOCENTRO/UNICAMP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021. Processo Administrativo 
n.º 228/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto 
desta licitação referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Livros 
Paradidáticos para complementar o acervo das Salas de leitura das escolas da Rede Municipal de Ensino 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para a empresa MICHELE 
ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES - EPP – CNPJ: 10.576.991/0001-09, nos Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 perfazendo um valor total de R$ 1.087.628. Araçoiaba 
da Serra, 16 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021 - PROCESSO Nº 235/2021 - EDITAL Nº 139/2021
Objeto: Contratação de instituição fi nanceira para a prestação de serviços de arrecadação de tribu-
tos, tarifas e demais receitas de competência do município de Serrana-SP, na modalidade “Cobrança 
com Registro”. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 14 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021 - PROCESSO Nº 237/2021 - EDITAL Nº 140/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de Epi’s (Equipamento de Proteção Individual) para o 
abastecimento de diversos setores desta prefeitura, com entrega de forma parcelada pelo período de 
12 (doze) meses. Data/Horário 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021 - PROCESSO Nº 238/2021 - EDITAL Nº 141/2021
Objeto: Registro de preços para a aquisição de máscara cirúrgica, avental e luva de latex para 
Secretaria Municipal de Educação, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) me-
ses. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no site www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021 - PROCESSO Nº 239/2021 - EDITAL Nº 142/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas geriátricas e infantis para atender as Secre-
tarias de Educação e Saúde, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses. 
Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no site www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021 - PROCESSO Nº 240/2021 - EDITAL Nº 143/2021
Objeto: Registro de preços para a aquisição de gasolina comum, etanol hidratado combustível, 
Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel S500 para abastecimento da frota municipal, pelo período de 12 
(doze) meses. Data/Horário 16:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A SUSPENSÃO DA 

SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO PROCESSO LI-
CITATÓRIO ABAIXO ESPECIFICADO, CONFORME DATA, HORÁRIO E LOCAL INCIALMENTE 
PREVISTO E PUBLICADO, OBJETIVANDO A ANÁLISE / REVISÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
Nº. 80/2021 E DE SEUS ANEXOS: 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 110/2021-UGB-LC/GMB
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 80/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 80/2021
OBJETO LICITATÓRIO: AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ELETIVA (REDE AM-
BULATORIAL) DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A SER EFETIVADA(O) MEDIANTE REGISTRO DE 
PREÇOS, DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DO ANEXO I - (TERMO 
DE REFERÊNCIA).
DATA, HORÁRIO E LOCAL INICIALMENTE PREVISTO E PUBLICADO PARA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILI-
TAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME 
LICITATÓRIO; BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DO-
CUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTA-
ME: 20 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA-DF., NAS 
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALI-
ZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA 
E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM 
BURITAMA-SP.
DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA CITADO, PODE-
RÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E 
CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 
12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-
1739 - (18) 3691-1888 OU DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (E-MAILS): HTTPS://
BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - EDITAIS.BURITAMA@HOTMAIL.COM.

BURITAMA-S.P., 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 06/01/2022, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
051/2021, que tem como objeto a “CONTRATA-
ÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRETOS DE CA-
MINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 
POTAVEL, INCLUINDO MOTORISTA HABI-
LITADO, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÕES 
DO VEICULO A CARGO DA CONTRATADA”. 
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 16 de dezembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2.021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus 
novos, câmaras de ar e protetores. DATA DA REALIZA-
ÇÃO: Dia 06 de janeiro de 2.022, às 08h30min, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, 
localizado à Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. RETIRA-
DA DO EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na 
Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Des-
calvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira e, também, encontra-se disponível 
para download no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licita-
ções – Pregão Presencial”, a partir de 17 de dezembro de 
2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: Fone: (19) 
3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br. 
ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 16 de de-
zembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2.021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de solução integrada para gestão de saúde municipal, 
incluindo serviços de licenciamento de sistema em plata-
forma web, para implantação, treinamento, capacitações, 
suporte técnico remoto e local, locação e manutenção da so-
lução de software no âmbito ambulatorial, com provimento 
de infraestrutura de servidores, para atender a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de 
São Paulo. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 05 de janeiro de 2.022, 
às 08h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José Quirino Ribei-
ro nº 55, Centro. RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo 
poderá ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino 
Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, 
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, encon-
tra-se disponível para download no site: www.descalvado.
sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de 17 de 
dezembro de 2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: 
Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.
gov.br. ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 16 de 
dezembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO BOTUCATU
COMUNICADO – Torne-se público que encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE BOTUCATU, PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 03/2021, Processo SEDUC-PRC-2021/48004, Oferta de compras nº 080299000012021OC00068, 
destinado a CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS ADEQUADAS AOS 
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATADOS SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PARTICIPAÇÃO AMPLA, para escolas estaduais jurisdicionadas a esta Diretoria 
de Ensino, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será na data de 06/01/2022, às 09:00 horas, site www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. As informações estarão disponíveis no sítio http://www.enegociospublicos.com.br

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0040/2021, CARTA 

CONVITE N° 0010/2021 Contratada: AFG CONSTRUÇÕES EIRELI - 

ME, CNPJ n°21.486.199/0001-80. Objeto: Contratação de empresa es-

pecializada em limpeza e manutenção de caixa d’água, conforme espe-

cificações estabelecidas no termo de referência do edital. Valor global: 

R$145.973,48. Vigência: 13/12/2021 à 12/12/2022. Embu Guaçu 16 de 

dezembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO ITAPORANGA/SP COM MONITORES, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. FICA RETIFICADO O EDITAL NA SUA INTEGRA E ESTABELECE 
NOVA DATA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ÀS 09H 
DO DIA 29/12/2021. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) 
– FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: DIA 29/12/2021 ÀS 09H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 173/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/53085- destinado à AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL PERMANENTE: MICROSCÓPIOS, BANHOS E AGITADORES. A realização da sessão será no 

dia 30/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará 

disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA

O Município de Cordeirópolis torna público aos interessados que a Licitação 
Concorrência nº 04/2021; Objeto: “CONCORRÊNCIA DO TIPO TÉCNICA PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO 
DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO”, realizada em 14 
de dezembro de 2021, às 9h, restou DESERTA pela 2ª vez e encontra-se re-
aberta:
Data da Sessão Pública: 20 de Janeiro de 2022, às 09:00 horas.
O Edital e seus anexos encontram-se inalterados e poderão ser adquiridos 
através do seguinte endereço eletrônico: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone 
Licitações.

Cordeirópolis, 16 de Dezembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor do Departamento de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 EDITAL N° 233/2021 

Objeto: Aquisição de câmera, gravador de vídeo e outros equipamentos para 
atender ao COI – Centro de Operações e Inteligência, com prazo de entrega 
em até 30 (trinta) dias, de acordo com a descrição constante do Anexo I, que 
faz parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuita-
mente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.
sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 07 de janeiro 2022, às 09:00 ho-
ras. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone 
nº (19) 3834-9034 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 16 de dezembro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

REABERTURA DE PRAZO
(INCLUSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DOS EQUIPAMENTOS) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 - EDITAL Nº 220/2021
Objeto: Aquisição de peças de reposição para manutenção corretiva de autoclaves da Rede 
Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 40 (quarenta) dias, de acordo 
com as descrições constantes no anexo I, que faz parte do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na 
sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 
nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 07 de janeiro de 2022. 
Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 16 de dezembro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 47518/21 - Pregão Eletrônico nº 253/21. Interessado: Secretaria de 
Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHÁVEIS INFANTIS PARA 
ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 13/01/2022. 
Processo nº 44149/21 - Pregão Eletrônico nº 254/21. Interessado: Secretaria de 
Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 13/01/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 20/12/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 16 de dezembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE 
DGA 938/2021, Processo 01-P-31307/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00385 
do tipo menor preço unitário por item, destinado ao Registro de Preços de papel sulfite e papel 
reciclado. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 07/01/2022 às 09h30min, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PENITENCIÁRIA III DE HORTOLÂNDIA
Encontra-se aberta na Penitenciária III de Hortolândia, Chamada Pública nº 004/2021PIIIHORT, oriunda do 
Processo SAP-PRC-2021/47460, destinada à aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros – PPAIS. 
A documentação completa, juntamente com a habilitação jurídica, deverá ser entregue no endereço a seguir 
mencionado, no período de 20/12/2021 a 05/01/2022 das 09:00h às 16:00h e até as 09:00 horas do dia 06/01/2022. 
A realização da sessão será no dia 06/01/2022 às 09:00 horas, na sala da Diretoria do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos da Penitenciária III de Hortolândia, sito à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 05, Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Hortolândia/SP, CEP: 13.185-902. O edital poderá ser retirado na integra no 
site www.itesp.sp.gov.br; www.cati.sp.gov.br e www.sap.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (19) 3281-6875.

AVISO DE LICITAÇÃO 
Acha-se aberto, no Departamento Administrativo do SAAE, a Carta Convite 003/2021, 

Contratação de empresa com profissional em química com registro no CRQ – Conselho Regional 
de Química, para prestação de serviços de controle e vigilância da qualidade da água para con-
sumo humano e seu padrão de potabilidade, incluindo, assessoramento, consultoria, treinamento e 
orientação para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas do sistema de distribuição 
de água do município, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na portaria 2914 de 
12 de dezembro de 2.011, bem como acompanhamento nos sistemas de tratamento de esgoto do 
município de Cândido Mota. Encerramento: 27/12/2021 às 14h00. O Edital na íntegra será fornecido 
aos interessados na Rua João Pio Barbosa, nº. 197, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 ou 
através do site www.saaecandidomota.com.br. Cândido Mota 15 de dezembro de 2021. Renan Matta 
Menão – Secretário do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 094/2021
Licitação nº 119/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA CASTRAÇÃO E MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS.
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/01/2021 às 09:30 horas. Va-
lor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br e/ou dayara.
marques@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

16 DE DEZEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

      AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

Aviso de HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021. Processo Administrativo 
n.º 226/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o 
objeto desta licitação referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e de Concreto Usinado para Execução de Reformas 
e pequenos Reparos em Prédios Próprios Municipais, bem como Vias Públicas, com quantitativos 
máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contida no Anexo I, para as empresas 
CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA, sob CNPJ 71.467.732/0001-34, no Lote 01 perfazendo um 
valor total de R$ 1.390.000,00, CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, sob CNPJ 
55.204.002/0001-94, no Lote 02 perfazendo um valor total de R$ 1.010.000,00. Araçoiaba da Serra, 16 
de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
EDITAL Nº 142/2021 - PROCESSO Nº 164/2021
Objeto: Registro de preços para eventual pres-
tação de serviços para manutenção e expansão 
do sistema de Radiocomunicação do SAAE – 
Indaiatuba (fornecimento de mão de obra espe-
cializada, equipamentos, materiais específi cos 
e aplicativos). O edital e seus anexos estão 
disponíveis, na íntegra, no site do SAAE, na pá-
gina http://www.saae.sp.gov.br, ou poderão ser 
obtidos através de CD “compact disc”, median-
te o recolhimento do valor de R$ 22,00 (vinte 
e dois reais), junto à Tesouraria do SAAE, sito 
na Rua Bernardino de Campos, 799, Centro, 
Indaiatuba/SP, no horário das 08h00 às 17h00, 
nos dias úteis. Os envelopes deverão ser entre-
gues e protocolados até as 09h00 do dia 26 de 
janeiro de 2022, na Gerência de Atendimento 
ao Público do SAAE, no endereço supra. O iní-
cio da abertura dos envelopes será às 09h30 do 
mesmo dia. Telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 16 de dezembro de 2021. Raquel Lopes 
Moraes - Presidente da COPEL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 122/2021 - Tomada de Preços n.º 014/2021

O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Munici-
pal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para execução de reforma na edifi cação e 
pintura do cruzeiro, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e ane-
xos. Data e horário de recebimento público dos documentos de credenciamento e envelopes 
de habilitação e proposta: até às 13h45min do dia 06 de janeiro de 2022. Data e horário da 
sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente às 14h00min do dia 06 de janeiro de 
2022. Local: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167 - Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O instrumento convo-
catório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.sao
simao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 128/2021 - Pregão Eletrônico n.º 048/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Mu-
nicipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar 
que fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha 
da proposta de menor preço para contratação de empresa para aquisição de equipamentos 
destinados a Farmácia Municipal de São Simão através da emenda 2021.036.20643 - fundo 
municipal de saúde, conforme termo de referência e anexos. O recebimento das propostas será 
a partir do dia 20 de dezembro de 2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 
06 de janeiro de 2022 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09:00h do dia 06 de janeiro de 
2022. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site 
ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à 
Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 14/2021

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA 
A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Registro; CONTRATADA: Com-
pacta Comércio e Serviços Ltda; OBJETO: Aquisição de 40 (quarenta) 
Computadores para a Câmara Municipal de Registro, conforme Edital da 
Licitação nº 02/2021 – Pregão Eletrônico nº 02/2021. VALOR TOTAL: R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais); ASSINATURA DO CONTRATO: 
15/12/2021.

REGISTRO, 16 de dezembro de 2021.
Gerson Teixeira Silvério

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÕNICO nº 034/2020. Edital de 13/12/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE ESFERA Ø 3/4 
EM LIGA DE COBRE E LATÃO. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 14:00 do dia 11/01/2022.

PREGÃO ELETRÕNICO nº 035/2020. Edital de 13/12/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, CONEXÕES 
HIDRÁULICAS E TAMPÕES EM FO.FO. PARA USO EM OBRAS DA DAE S/A ÁGUA E ESGOTO. TIPO: Menor Preço 
por Lote. ABERTURA: às 14:00 do dia 12/01/2022.

Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente.
Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

Abertura de Licitação
A Comissão de Licitação da FUNDACI – Fundação Arte e Cultura de 
Ilhabela, CNPJ 03.206.986/0001-49, torna público que fará realizar à 
Rua Dr. Carvalho, n 80, Vila, Ilhabela – SP, a seguinte licitação: Edital 

de Licitação Pregão Presencial n° 003/2021 – Processo n° 091/2021 – Objeto: Aqui-
sição de móveis de escritório para os espaços culturais e sede da FUNDACI Data da 
entrega das propostas dia 29/12/2021 às 10:30h. Os Editais completos deverão ser re-
tirados no portal oficial da FUNDACI site www.fundaci.org – serviços – editais, e quais-
quer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou 
pelo telefone (12) 3896-1571, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Regina Nogueira – Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública nº.002/2021-Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do em-
preendedor familiar rural.Recebimento dos envelopes até as 09h00 do dia 21/01/2022.
O edital estará disponível, no site www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado na unidade de 
licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73,Centro,Jacareí/SP, no horário das 08h00 
às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.214/2021-Registro de preços para fornecimento de material para sinaliza-
ção vertical.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 13/01/2022. 
(a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho-Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.215/2021–Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de manutenção das casas de máquinas, limpeza e tratamento das piscinas das unidades 
pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí.Encaminhar proposta: até às 09h00 
do dia 13/01/2022. 
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino-Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.216/2021–Registro de preços para fornecimento de emulsão asfáltica RL-
-1C.Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 06/01/2022. 
(a)Eng.ºLuis Fernando Massari-Secretário de Infraestrutura Municipal
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na unidade de licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Po-
deres, nº73,Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.213/2021–Aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos.
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 10/01/2022.
(a)Dr.ªÁguida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde
Pregão Eletrônico nº.217/2021–Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares – 
grupo 13.Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 11/01/2022.
(a)Dr.ªÁguida Elena Bergamo Fernandes Cambaúva-Secretária Adjunta de Saúde
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (uasg 986.589), www.jacarei.sp.gov.
br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos–Diretoria Administrativa de Secretaria de 
Saúde–Av. Major Acácio Ferreira,nº854–Jardim Paraíba–Jacareí/SP,Cep.12.327-530, no horário 
das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 20/2021
A PREFEITURA MUNICIPALDE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licita-
ção na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. Objeto: Aquisições de “Equipamentos permanente de informática (computador, impres-
sora e nobreak)” com a finalidade de estruturar o espaço físico dos postos de saúde de Tejupá, Águas 
Virtuosas e Ribeirão Bonito. RETIFICAÇÃO: EM VIRTUDE DE NÃO TER COLOCADO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO EDITAL – ANEXO I, O ACRÉSCIMO DA TABELA, REFERENTE AOS ITENS 01, 
02 E 03 – PRODUTOS, COM SUAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS. Com a retificação, a 
data de vencimento do certame licitatório será dia 10 de janeiro de 2022 às 09:30 (nove horas e trinta 
minutos). Edital completo e retificação do edital: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre 
Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br.

Tejupá/SP, 16 de dezembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

EDITAL Nº 112/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021.

PROCESSO Nº 3134/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
112/2021 - PROCESSO nº 3134/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECU-
PERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO – RUA JOÃO RAMALHO, 
JARDIM FERRAZENSE, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS DESCRI-
TOS NOS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. MODALIDADE: Tomada de 
Preços - ENCERRAMENTO: 07 de janeiro de 2022, às 09:30 horas - DATA 
DE ABERTURA: 07 de janeiro de 2022, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 
20/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, 
no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 16 de dezembro de 2021
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 201.063/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva em bomba SPV.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01 e 02: COMPAC-ANDAIMES EIRELI, no valor glo-
bal de R$ 16.771,31. Mogi das Cruzes, em 15 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE 
DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 064-5/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
EMPRESA VENCEDORA - Lotes 01 e 02: DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
HIDRÓXIDOS LTDA., no valor global de R$ 2.486.250,00. Mogi das Cruzes, em 16 de 
dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO ELETRÔNICO HEMO nº. 0937/2021 - 
OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592021OC00057 - PROCESSO nº. 32-P-27295/2021, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO 
ITEM, destinado a Registro de Preços de Kit plasmaferese terapêutica dupla punção, Kit para células progenitoras hematopoiéticas, 
Kit para coleta plaquetas desleucocitadas e Kit coleta hemácias duplas punção única, com comodato de equipamento, de acordo 
com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será do dia 17/12/2021 até o dia 17/01/2022 às 09:30 
horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e horário pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e 
anexos estão disponíveis na Internet, nos sites http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e 
www.bec.sp.gov.br ou ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA/HEMOCENTRO/UNICAMP

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021. Processo Administrativo 
n.º 228/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto 
desta licitação referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Livros 
Paradidáticos para complementar o acervo das Salas de leitura das escolas da Rede Municipal de Ensino 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para a empresa MICHELE 
ARISTIMUNHA SARAIVA ALVES - EPP – CNPJ: 10.576.991/0001-09, nos Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 perfazendo um valor total de R$ 1.087.628. Araçoiaba 
da Serra, 16 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2021 - PROCESSO Nº 235/2021 - EDITAL Nº 139/2021
Objeto: Contratação de instituição fi nanceira para a prestação de serviços de arrecadação de tribu-
tos, tarifas e demais receitas de competência do município de Serrana-SP, na modalidade “Cobrança 
com Registro”. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 14 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021 - PROCESSO Nº 237/2021 - EDITAL Nº 140/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de Epi’s (Equipamento de Proteção Individual) para o 
abastecimento de diversos setores desta prefeitura, com entrega de forma parcelada pelo período de 
12 (doze) meses. Data/Horário 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021 - PROCESSO Nº 238/2021 - EDITAL Nº 141/2021
Objeto: Registro de preços para a aquisição de máscara cirúrgica, avental e luva de latex para 
Secretaria Municipal de Educação, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) me-
ses. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no site www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021 - PROCESSO Nº 239/2021 - EDITAL Nº 142/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas geriátricas e infantis para atender as Secre-
tarias de Educação e Saúde, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses. 
Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no site www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021 - PROCESSO Nº 240/2021 - EDITAL Nº 143/2021
Objeto: Registro de preços para a aquisição de gasolina comum, etanol hidratado combustível, 
Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel S500 para abastecimento da frota municipal, pelo período de 12 
(doze) meses. Data/Horário 16:00 horas (Horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de 2022, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 16 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A SUSPENSÃO DA 

SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INERENTES AO PROCESSO LI-
CITATÓRIO ABAIXO ESPECIFICADO, CONFORME DATA, HORÁRIO E LOCAL INCIALMENTE 
PREVISTO E PUBLICADO, OBJETIVANDO A ANÁLISE / REVISÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
Nº. 80/2021 E DE SEUS ANEXOS: 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 110/2021-UGB-LC/GMB
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 80/2021
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 80/2021
OBJETO LICITATÓRIO: AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ELETIVA (REDE AM-
BULATORIAL) DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A SER EFETIVADA(O) MEDIANTE REGISTRO DE 
PREÇOS, DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DO ANEXO I - (TERMO 
DE REFERÊNCIA).
DATA, HORÁRIO E LOCAL INICIALMENTE PREVISTO E PUBLICADO PARA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILI-
TAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME 
LICITATÓRIO; BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DO-
CUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTA-
ME: 20 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA-DF., NAS 
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALI-
ZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA 
E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM 
BURITAMA-SP.
DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA CITADO, PODE-
RÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E 
CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 
12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-
1739 - (18) 3691-1888 OU DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (E-MAILS): HTTPS://
BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - EDITAIS.BURITAMA@HOTMAIL.COM.

BURITAMA-S.P., 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 06/01/2022, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
051/2021, que tem como objeto a “CONTRATA-
ÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRETOS DE CA-
MINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 
POTAVEL, INCLUINDO MOTORISTA HABI-
LITADO, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÕES 
DO VEICULO A CARGO DA CONTRATADA”. 
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 16 de dezembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2.021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventuais aquisições parceladas de pneus 
novos, câmaras de ar e protetores. DATA DA REALIZA-
ÇÃO: Dia 06 de janeiro de 2.022, às 08h30min, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, 
localizado à Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. RETIRA-
DA DO EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na 
Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Des-
calvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira e, também, encontra-se disponível 
para download no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licita-
ções – Pregão Presencial”, a partir de 17 de dezembro de 
2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: Fone: (19) 
3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br. 
ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 16 de de-
zembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2.021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de solução integrada para gestão de saúde municipal, 
incluindo serviços de licenciamento de sistema em plata-
forma web, para implantação, treinamento, capacitações, 
suporte técnico remoto e local, locação e manutenção da so-
lução de software no âmbito ambulatorial, com provimento 
de infraestrutura de servidores, para atender a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de 
São Paulo. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 05 de janeiro de 2.022, 
às 08h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José Quirino Ribei-
ro nº 55, Centro. RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo 
poderá ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino 
Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, 
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, encon-
tra-se disponível para download no site: www.descalvado.
sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de 17 de 
dezembro de 2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: 
Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.
gov.br. ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 16 de 
dezembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO BOTUCATU
COMUNICADO – Torne-se público que encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE BOTUCATU, PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 03/2021, Processo SEDUC-PRC-2021/48004, Oferta de compras nº 080299000012021OC00068, 
destinado a CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS ADEQUADAS AOS 
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATADOS SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PARTICIPAÇÃO AMPLA, para escolas estaduais jurisdicionadas a esta Diretoria 
de Ensino, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será na data de 06/01/2022, às 09:00 horas, site www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. As informações estarão disponíveis no sítio http://www.enegociospublicos.com.br

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0040/2021, CARTA 

CONVITE N° 0010/2021 Contratada: AFG CONSTRUÇÕES EIRELI - 

ME, CNPJ n°21.486.199/0001-80. Objeto: Contratação de empresa es-

pecializada em limpeza e manutenção de caixa d’água, conforme espe-

cificações estabelecidas no termo de referência do edital. Valor global: 

R$145.973,48. Vigência: 13/12/2021 à 12/12/2022. Embu Guaçu 16 de 

dezembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO ITAPORANGA/SP COM MONITORES, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. FICA RETIFICADO O EDITAL NA SUA INTEGRA E ESTABELECE 
NOVA DATA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ÀS 09H 
DO DIA 29/12/2021. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) 
– FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: DIA 29/12/2021 ÀS 09H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 173/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/53085- destinado à AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL PERMANENTE: MICROSCÓPIOS, BANHOS E AGITADORES. A realização da sessão será no 

dia 30/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará 

disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA

O Município de Cordeirópolis torna público aos interessados que a Licitação 
Concorrência nº 04/2021; Objeto: “CONCORRÊNCIA DO TIPO TÉCNICA PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO 
DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO”, realizada em 14 
de dezembro de 2021, às 9h, restou DESERTA pela 2ª vez e encontra-se re-
aberta:
Data da Sessão Pública: 20 de Janeiro de 2022, às 09:00 horas.
O Edital e seus anexos encontram-se inalterados e poderão ser adquiridos 
através do seguinte endereço eletrônico: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone 
Licitações.

Cordeirópolis, 16 de Dezembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor do Departamento de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 EDITAL N° 233/2021 

Objeto: Aquisição de câmera, gravador de vídeo e outros equipamentos para 
atender ao COI – Centro de Operações e Inteligência, com prazo de entrega 
em até 30 (trinta) dias, de acordo com a descrição constante do Anexo I, que 
faz parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuita-
mente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.
sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 07 de janeiro 2022, às 09:00 ho-
ras. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone 
nº (19) 3834-9034 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 16 de dezembro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

REABERTURA DE PRAZO
(INCLUSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DOS EQUIPAMENTOS) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 - EDITAL Nº 220/2021
Objeto: Aquisição de peças de reposição para manutenção corretiva de autoclaves da Rede 
Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 40 (quarenta) dias, de acordo 
com as descrições constantes no anexo I, que faz parte do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na 
sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 
nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 07 de janeiro de 2022. 
Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 16 de dezembro de 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 47518/21 - Pregão Eletrônico nº 253/21. Interessado: Secretaria de 
Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHÁVEIS INFANTIS PARA 
ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 13/01/2022. 
Processo nº 44149/21 - Pregão Eletrônico nº 254/21. Interessado: Secretaria de 
Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 9h00 do dia 13 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 13/01/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 20/12/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 16 de dezembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE 
DGA 938/2021, Processo 01-P-31307/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00385 
do tipo menor preço unitário por item, destinado ao Registro de Preços de papel sulfite e papel 
reciclado. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 07/01/2022 às 09h30min, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PENITENCIÁRIA III DE HORTOLÂNDIA
Encontra-se aberta na Penitenciária III de Hortolândia, Chamada Pública nº 004/2021PIIIHORT, oriunda do 
Processo SAP-PRC-2021/47460, destinada à aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros – PPAIS. 
A documentação completa, juntamente com a habilitação jurídica, deverá ser entregue no endereço a seguir 
mencionado, no período de 20/12/2021 a 05/01/2022 das 09:00h às 16:00h e até as 09:00 horas do dia 06/01/2022. 
A realização da sessão será no dia 06/01/2022 às 09:00 horas, na sala da Diretoria do Núcleo de Finanças e 
Suprimentos da Penitenciária III de Hortolândia, sito à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 05, Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Hortolândia/SP, CEP: 13.185-902. O edital poderá ser retirado na integra no 
site www.itesp.sp.gov.br; www.cati.sp.gov.br e www.sap.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (19) 3281-6875.

AVISO DE LICITAÇÃO 
Acha-se aberto, no Departamento Administrativo do SAAE, a Carta Convite 003/2021, 

Contratação de empresa com profissional em química com registro no CRQ – Conselho Regional 
de Química, para prestação de serviços de controle e vigilância da qualidade da água para con-
sumo humano e seu padrão de potabilidade, incluindo, assessoramento, consultoria, treinamento e 
orientação para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas do sistema de distribuição 
de água do município, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na portaria 2914 de 
12 de dezembro de 2.011, bem como acompanhamento nos sistemas de tratamento de esgoto do 
município de Cândido Mota. Encerramento: 27/12/2021 às 14h00. O Edital na íntegra será fornecido 
aos interessados na Rua João Pio Barbosa, nº. 197, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00 ou 
através do site www.saaecandidomota.com.br. Cândido Mota 15 de dezembro de 2021. Renan Matta 
Menão – Secretário do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
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 A O apresentador Carlos Ro-
berto Massa, o Ratinho, su-
geriu em seu programa de 
rádio nesta quarta-feira que 
a deputada federal Natá-
lia BonaAvides (PT-RN) seja  
metralhada.

 Ele fez a sugestão ao dis-
cordar da proposta da parla-
mentar para retirar os termos 
“marido e mulher” das cele-
brações dos casamentos civis. 
Ratinho também fez ataques 
machistas à deputada.

“Vai lavar roupa, costurar 
a ‘carça’ do seu marido, a cue-
ca dele. Isso é uma imbecili-
dade, querer mudar esse tipo 
de coisa”, disse, no programa 

Ratinho ataca deputada e fala 
em ‘pegar em metralhadora’

 Apresentador fez os ataques durante o programa Turma do Ratinho

REPRODUÇÃO

Apresentador também mandou deputada ‘lavar a cueca’ do 
marido e zombou de sua aparência física: ‘Feia do capeta’

Turma do Ratinho
Depois, ao ser informado 

que a parlamentar defende 
os termos “filiação 1” e “filia-
ção 2” nas certidões de nasci-
mento das crianças, Ratinho 
prosseguiu: “Tinha que elimi-
nar esses loucos. Não dá para 
pegar uma metralhadora”?

Ratinho também fez co-
mentários sobre a aparência 
da deputada, após uma foto 
dela aparecer no monitor do 
estúdio onde o programa era 
transmitido: “Feia do capeta”, 
disse. tantes para serem dis-
cutidos.

“Incitar homicídio é cri-
me”, respondeu a deputada 
nas redes sociais. “Ele coloca 
a minha vida e minha integri-
dade física em risco.”

Natália Bonavides afir-
mou que vai acionar Rati-
nho judicialmente. “Essas 
ameaças e ataques covardes 
não ficarão impunes. O apre-
sentador utilizou uma con-
cessão pública para cometer  
crime”. (FP)

 A Suspeitos de cometerem 
crimes de racismo e antisse-
mitismo nas redes sociais fo-
ram alvo da Operação Bérgon, 
deflagrada nesta quinta nos es-
tados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Norte, Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul. A 
ação foi realizada pela Polícia 
Civil do Rio e pelo Grupo de 
Atuação Especial no Comba-
te ao Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público-RJ. O 
trabalho também contou com 
apoio do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP).

Houve cumprimento de 31 
mandados de busca e apreen-
são e quatro de prisão tempo-
rária. Somente em São Paulo 
foram nove mandados de bus-
ca e apreensão e dois de prisão 
temporária.

Suspeitos de racismo na 
internet são alvo de ação

Segundo investigações, os 
suspeitos estariam dissemi-
nando ódio nas redes e dis-
postos a praticar atos de violên-
cia, como lesões corporais e até 
homicídios contra as vítimas.

Os investigadores das po-
lícias tiveram conhecimento 
das ocorrências a partir do tra-
balho coordenado pela Secre-
taria de Operações Integradas 
(Seopi), por meio do Laborató-
rio de Operações Cibernéticas, 
que contou com o comparti-
lhamento de informações e a 
colaboração da Agência de In-
vestigações de Segurança Inter-
na (Homeland Security Inves-
tigations – HSI), da Embaixada 
dos Estados Unidos, em Bra-
sília, como parte de coopera-
ção policial entre autoridades 
norte-americanas e brasileiras. 
(GSP)

 A Nesta quinta-feira, o plená-
rio do Senado aprovou o pro-
jeto de lei que muda o modelo 
de concorrência para o servi-
ço de transporte rodoviário 
de passageiros interestadual e  
internacional.

A proposta original, articu-
lada por senadores ligados a 
empresas de transporte, po-
deria inibir a atuação de em-
presas de aplicativos de freta-
mento de ônibus. No entanto, a 
versão acabou desidratada pela 
Câmara dos Deputados.

Os senadores então preci-
saram votar novamente a pro-
posta. Eles deram aval para a 
versão que aprovada pelos de-
putados federais. A proposta 
agora segue para a sanção.

O projeto de lei havia sido 
inicialmente aprovado na últi-
ma sessão deliberativa do Se-
nado de 2020. Senadores rela-
tam que, embora o autor seja o 

Senado aprova projeto que  
cria regras para apps de ônibus

Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado e ligado a empresas 
do setor de transporte, teria articulado o projeto em 2020

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

senador Marcos Rogério (DEM-
-RO), ela teria sido articulada 
pelos senadores Acyr Gurgacz 
(PDT-RO) e pelo atual presi-
dente da Casa Rodrigo Pache-
co (PSD-MG) –que não presidia 

o Senado à época. Ambos são 
ligados a empresas consolida-
das do setor de transporte de 
passageiros.

Leia o texto completo no 
site da Gazeta. (FP)

 A Após forte pressão interna-
cional de organizações científi-
cas e da sociedade civil, a OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de) recuou da decisão de clas-
sificar velhice como doença na 
nova versão CID 11 (Classifica-
ção Internacional de Doenças), 
que entra em vigor em janeiro 
de 2022.

A mudança foi confirmada 
na terça (14) por um diretor da 
entidade ao médico e gerontó-
logo brasileiro Alexandre Kala-
che, presidente do Centro In-
ternacional de Longevidade e 
que já dirigiu o programa de 
envelhecimento da OMS.

A proposta anterior era 
substituir o termo senilidade 
(código R-54), que já existe na 
CID, por “velhice sem menção 
de psicose; senescência sem 
menção de psicose; debilidade 
senil” (MG2A).

Mas houve uma forte rea-
ção negativa porque o enten-

OMS desiste de por 
velhice como doença

dimento foi que, ao assinar um 
atestado ou um diagnóstico, o 
médico poderia passar a con-
siderar velhice como doença. 

A sugestão agora é que o 
texto do código seja “declínio 
da capacidade intrínseca asso-
ciado ao envelhecimento”. Po-
rém, ainda pode haver altera-
ções até o fim do ano. (FP)

Houve uma 
forte reação 
negativa porque 
o entendimento 
foi que, ao assinar 
um atestado, 
o médico 
poderia passar a 
considerar velhice 
como doença

Coletivos 
poderão estar 
nas urnas

 A O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) aprovou 
ontem mais quatro resoluções 
que regulamentam os proce-
dimentos para as eleições de 
2022. Entre as principais ino-
vações está a autorização para 
que o nome de candidaturas 
coletivas constem na urna.

A novidade foi inserida na 
resolução que trata do regis-
tro de candidaturas e prevê 
que, ao lado do nome indivi-
dual do candidato efetivamen-
te registrado, conste o nome 
de coletivo ou grupo que re-
presente sua candidatura, des-
de que caiba nos 30 caracteres  
permitidos.

A proposta foi apresentada 
pelo relator da resolução, mi-
nistro Edson Fachin, e aprova-
da por unanimidade. Para ele, 
a nova norma “concretiza dire-
triz de democratização da par-
ticipação política”. (AB)

 A O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a atacar nesta quin-
ta-feira (16) a eficácia da vacina 
contra a Covid-19. O chefe do 
Executivo federal comparti-
lhou em suas redes um vídeo 
que sugere, erroneamente, 
que o imunizante não é efi-
caz contra o novo coronavírus.

Na peça postada por Bol-
sonaro, um homem chama 
a vacina contra a Covid-19 
de “porcaria” e diz que ela 
não funciona por não impe-
dir transmissão e infecção, 
ao contrário do que ocorre-
ria com outros imunizan-
tes direcionados a outras  
enfermidades.

 Na verdade, nenhuma va-
cina é 100% eficaz contra qual-
quer doença. No caso do coro-
navírus, já está comprovado 
que as vacinas em uso no Bra-

Bolsonaro posta 
vídeo com 
ataques à vacina

MAIS UMA VEZ. Nas redes sociais, presidente volta a atacar,  
sem comprovação, eficácia do imunizante contra a Covid-19 

No sábado, Bolsonaro voltou a defender a administração de hidroxicloroquina a pacientes com coronavírus
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sil reduzem a transmissão e 
os riscos de que uma pessoa, 
quando infectada, desenvolva 
formas mais graves da doença. 
Ou mesmo que ela morra.

O vídeo compartilhado por 
Bolsonaro ainda sugere que há 
pessoas “morrendo de outras 

causas adversas” que seriam 
ocultadas sob o nome da va-
riante ômicron.

“A gente desde que tomou 
vacina de poliomielite, saram-
po, rubéola, o que seja, são va-
cinas que você tomou e você 
nunca mais teve aquela doen-
ça. Você associou: ‘Estou vaci-
nado, estou imunizado, estou 
imune, não vou pegar mais 
aquela doença’”, diz o homem 
no vídeo.

“E com esse psicológico aí, 
todo mundo foi induzido a 
tomar essa porcaria porque 
achou que estaria imune. Re-
sultado: os que se vacinaram 
estão passando a doença e não 
estão imunes. Tem muita gen-
te morrendo, morrendo de ou-
tras causas adversas que estão 
dando nome de variante ômi-
cron e qualquer outra coisa”, 

segue.
“O que a gente quer é jus-

tamente a liberdade de poder 
escolher sem ser cerceado do 
nosso dever, da nossa profis-
são, do nosso direito de traba-
lhar como qualquer cidadão 
comum”, diz ainda o homem 
no vídeo.

O vídeo foi publicado por 
Bolsonaro em resposta a uma 
postagem feita pelo ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas - que nada ti-

nha a ver com vacinas.
“Bom dia. A caminho de 

Patos de Minas (MG) p/ falar 
sobre a grande notícia da se-
mana, o novo Marco Legal das 
Ferrovias. Já recebemos 48 pe-
didos para construção de mais 
de 15 mil km de estradas de 
ferro privadas em 16 unidades 
da federação. Revolução nos 
transportes em andamento”, 
escreveu Tarcísio em sua con-
ta no Twitter. O presidente, en-
tão, respondeu com o vídeo.

No último sábado (11), Bol-
sonaro voltou a defender a 
administração de hidroxiclo-
roquina para pacientes con-
taminados pelo coronavírus, 
apesar de estudos já terem in-
dicado sua ineficácia para a 
Covid-19.

“Tomei hidroxicloroquina 
e, se me contaminar de novo, 
tomo outra vez. Temos de ter 
respeito à autonomia do mé-
dico”, afirmou o presidente. 
(Mônica Bergamo, da FP)

Na peça postada 
pelo presidente, 
um homem chama 
a vacina contra 
a Covid-19 de 
‘porcaria’ e diz que 
ela não funciona 
por não impedir 
transmissão e 
infecção



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

A6gazetasp.com.br
Sexta-feira, 17 De Dezembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2.021. OBJETO: Registro de 
Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais 
de escritório/expediente, periféricos de informática e afins. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 10 de janeiro de 2.022, às 
08h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José Quirino Ribei-
ro nº 55, Centro. RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo 
poderá ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino 
Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, 
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, encon-
tra-se disponível para download no site: www.descalvado.
sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de 17 de 
dezembro de 2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: 
Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.
gov.br. ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 16 de 
dezembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - PrefeitoPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBLICA 06/2021

Credenciamento de empresas, para atuar como Administradoras, Seguradoras e Ope-
radoras de planos de saúde, para prestação de assistência médica ambulatorial e hos-
pitalar, fi sioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos 
e tratamentos realizados exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de 
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, para tratamento 
das doenças listadas na Classifi cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a ser prestada aos 
membros e servidores ativos e inativos do Município de Cajuru/SP, seus dependentes, 
e pensionistas, para cobertura, em todo território nacional, de atendimentos médico-
-hospitalares e ambulatoriais, na forma disciplinada pela Lei nº 9.656, de 1998, pela 
Resolução Normativa nº 387, de 28 de outubro de 2015, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS; pela Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; pela Resolução Normativa nº 195, de 
14 de julho de 2009; pela Resolução Normativa nº 196, de 14 de julho de 2009, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através de hospitais, centros médicos, 
consultórios, clínicas especializadas, laboratórios, médicos e outros profi ssionais ou ins-
tituições, de Referência, parte integrante deste Edital. À vista dos elementos informativos 
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do Presidente e membros da 
Comissão Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a Chamada Pública 
nº 06/2021, homologo e adjudico o referido credenciamento, especifi cado acima.

Cajuru/SP, 16 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 011/2021, tipo menor preço 
global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia con-
sultiva e executiva visando a continuação das obras de construção da biblioteca e reforma do Cine Santa 
Rita,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada 
no dia 05/01/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro 
do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar 
a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 16 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

DECRETO Nº4128, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$3.175.000,00 (três 
milhões, cento e setenta e cinco mil reais) e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 
01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da 
Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2021 – REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 100/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
QUE SERÁ UTILIZADO POR TODA A REDE DE ENSINO NO PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 
17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 9H DO DIA 05/01/2022.

DOUGLAS ROBERTO BENINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial 97/2021, PROCESSO: 544/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAMENTAÇÃO DE PLACAS, 
DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 10/01/2022 
as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 
35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, 
no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade 
e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO - CONCORRÊNCIA 08/2021. EDITAL 239/2021. 
PMH 5255/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução das obras de Recapeamento asfáltico da Rua 

dos Periquitos, Jardim Santa Amélia, e das Ruas Ernesto Bergamasco e 
Sebastião de Paulo, no Vila Real, em Hortolândia/SP, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme Memorial 
Descritivo. O Município de Hortolândia comunica aos interessados que, 
após a análise dos documentos ofertados para o procedimento acima 
referido, a Comissão Específica de Licitações deliberou pela habilitação 
das empresas Quimassa Pavimentação e Engenharia Ltda e Converd 
Construção Civil Eireli. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis, contados 
desta publicação, para a interposição de recursos administrativos, na 
forma do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/93. Não havendo interposição 
de recursos, fica agendado o dia 29/12/2021 às 09:30 para a abertura 
dos envelopes 02 de Proposta Comercial das empresas habilitadas. 
Hortolândia, 16 de dezembro de 2021. Simone Cristina Antoniel/Vice-
Presidente da Comissão Específica de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO - CONCORRÊNCIA 09/2021. EDITAL 
240/2021. PMH 5256/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras de Recapeamento 

asfáltico das Ruas 18 de Junho e 24 de Maio, Vila Guedes, Hortolândia/
SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários, conforme Memorial Descritivo. O Município de Hortolândia 
comunica a todos os interessados que, após a análise dos documentos 
de habilitação ofertados para a licitação acima referida, a Comissão 
Específica de Licitações deliberou pela habilitação das empresas 
Quimassa Pavimentação e Engenharia Ltda e Converd Construção 
Civil Eireli. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis, contados do dia 
seguinte ao da publicação desta ata, para a interposição de recursos 
administrativos, na forma do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/93. Não 
havendo interposição de recursos, fica agendado o dia 29/12/2021 às 
10:00 para a abertura dos envelopes 02 de Proposta Comercial das 
empresas habilitadas. Hortolândia, 16 de dezembro de 2021. Simone 
Cristina Antoniel/Vice-Presidente da Comissão Específica de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO - O Município de Hortolândia torna 
pública a Concorrência Pública Internacional 11/2021. Edital 
261/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de plantio e manutenção de espécies arbóreas 
no município de Hortolândia/SP para compensação ambiental das obras 
que compõem o Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento 
Sustentável, conforme Memorial Descritivo. Período de Publicidade do Edital 
17/12/2021 a 21/01/2022. Data da Sessão Pública 21/01/2022. Horário da 
Sessão 09:00. Local: Prefeitura de Hortolândia, Rua José Cláudio Alves dos 
Santos, 585, Bairro Remanso Campineiro, Município de Hortolândia, São 
Paulo. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido> Portal Hortolândia 
Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, mesmo ednereço acima, 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 
10 de dezembro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados, 
a Abertura do Pregão Eletrônico RP 212/2021, Edital 260/2021, 
PMH 5494/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos padronizados 

na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais destinados 
à distribuição gratuita pela Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como 
para utilização durante atendimentos aos pacientes usuários da rede 
municipal de saúde, conforme Memorial Descritivo. INÍCIO DO CADASTRO 
DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação) 20/12/2021 a partir 
das 08:00 horas, até 05/01/2022 até as 09:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO 
(fase competitiva) 05/01/2022 às 09:30 horas. Tempo de Disputa 10 minutos. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica 
disponível no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > (Rolando a 
página para baixo > Lado Direito da página) > Acesso rápido > Licitações – 
Fácil Hortolândia ou junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua José 
Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância do equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 
06 de dezembro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01256/21, PROCESSO Nº 21/02165, Oferta de Compra 092301090572021OC01463  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  STENT 
CORONÁRIO RECOBERTO COM FÁRMACO  3.5 X 8 A 12, STENT CORONÁRIO 
RECOBERTO COM FÁRMACO, cuja sessão será realizada no dia 13/01/2022 00:00:00 
horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES  
suplentes.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE EMBU-GUAÇU – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001672-27.2016.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ILHO RASNE PINHEIRO, Brasileiro, Solteiro, Diretor de Empresas, RG 16.669.278, CPF 143.514.498-88, com endereço 
à Dagmar Antonio Bueno, 94, Centro, CEP 06900-000, Embu-Guaçu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de R$ 111.658,84 (fevereiro/2018), 
referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL, sob o nº 142/8140548, emitida em 30/07/2015, 
vencida e não paga, deixando o executado de honrar com as obrigações contratuais. Arrestado para garantia da dívida o 
seguinte valor: R$ 2.507,20, oriundo da conta do executado no banco CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, conforme fls.153 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Embu-
Guaçu, aos 29 de novembro de 2021. 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1027968-63.2021.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, Foro de Guarulhos/SP.FAZ SABER a ALEXANDRE MAURUS, ARMIDA MAURUS, RAMON SANTO,DOLORES 
AMAIS SANTO, GILDO JOSÉ SANTANA e REGINA BARBOSA SANTANA,réus ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros 
interessados, que Denise Aparecida Dias Sivi, Francisco Carlos Sivi, Clóvis Tadeu Dias, Euridice Aparecida Dias Cantelli, José 
Marcos Cantelli, Rogério Marques Dias, Patrícia Regina Dias, Kelly Regina Dias e Cinthia Regina Dias, ajuizaram ação de 
usucapião objetivando o lote X da quadra A, com frente para a rua João de Souza, Jardim Alvorada, bairro do Taboão, 
Guarulhos/SP.Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal,por si e seus 
antecessores, expedindo-se edital de citação dos supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, 
contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de novembro de 2021.       [17,20] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011774-26.2008.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sonia Borges da Silva (CPF: 
165.490.821-53), que nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, em fase de 
cumprimento de sentença, ajuizada por Daycoval Leasing S/A atual denominação do Banco 
Commercial Investment Trust do Brasil S/A Banco Múltiplo, em face de Antonia Figueiredo Rios e 
outros, procedeu-se à penhora sobre: Apartamento nº 110, Bloco C, Superquadra Norte 312 
Registro Geral do Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis de Brasília/DF, melhor descrito na 
matricula 22.411, pertencente a coexecutada Antonia Figueiredo Rios. Estando Sonia Borges da 
Silva (CPF: 165.490.821- 53), na qualidade de adquirente do imóvel penhorado e estando em local 
ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, apresente Embargos de Terceiro, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus 
ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 17 E 18/12/2021 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1021697-
55.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ APARECIDO TIMOTIO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 
077.397.697-38, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 39.205,28 (fevereiro/2018 - fls. 35), 
dívida esta oriunda do Contrato nº 444/7.925.956, firmado em 20/06/2017. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação e intimação por edital, para 
que no prazo de 03 dias úteis, pague o débito atualizado, sob pena de penhora. Em caso de 
pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade; ou, em 15 dias úteis, 
embargue a execução reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês, a fluírem após o prazo supra, sob pena do arresto procedido (sobre a quantia 
bloqueada de R$ 4.902,57 - fls. 52 via Bacen-Jud) converter-se em penhora. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021. 

PET Center Comércio e Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta

Aviso aos Acionistas
A PET Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o 
quanto segue: 1. Incorporação de Ações. A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16/12/2021 
(“AGE 16.12.2021”), dentre outras matérias, aprovou a incorporação de ações de emissão da Zee.Dog S.A., sociedade 
anônima de capital fechado (“Zee.Dog”) pela Companhia, cuja eficácia está subordinada à verificação (ou renúncia) de 
determinadas condições suspensivas, a ser realizada nos termos do Acordo de Compra e Venda, Incorporação de Ações 
e Outras Avenças, celebrado pelas administrações da Companhia e da Zee.Dog, e aprovado pela AGE 16.12.2021, que 
foi divulgado nas páginas eletrônicas da Companhia (https://ri.petz.com.br/), da Comissão de Valores Mobiliários (http://
www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/). A efetivação da operação resultará na 
titularidade, pela Companhia, de 100% das ações de emissão da Zee.Dog e, indiretamente, da totalidade das ações ou 
quotas, conforme aplicável, das suas subsidiárias Zee Now Comércio de Produtos para Animais S.A., Zee Dog LLC, Shenzen 
Zee Dog Business Co., Ltd., Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A. (“Incorporação de Ações”). 2. Direito de Recesso. 
Nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), os acionistas dissi-
dentes da deliberação relativa à Incorporação de Ações poderão exercer o direito de retirarem-se, total ou parcialmente, 
da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações. 2.1. Para fins de esclarecimento, serão considerados dissi-
dentes os acionistas que: (i) votaram contra a aprovação da referida deliberação; (ii) se abstiveram de votar em relação à 
referida deliberação; ou (iii) não compareceram à AGE 16.12.2021 (“Acionistas Dissidentes”). 3. Acionistas legitimados a 
exercer o direito de recesso. Os Acionistas Dissidentes somente poderão exercer o direito de retirada, total ou parcial, em 
relação às ações de emissão da Companhia das quais, comprovadamente, eram titulares, de maneira ininterrupta, entre 
o dia 03/08/2021 (data de divulgação do fato relevante informando a respeito da realização da operação), respeitadas as 
negociações realizadas naquele dia, e a data de efetivo exercício do direito de retirada, nos termos do Artigo 137, § 1º, da 
Lei das S.A. 4. Valor do reembolso. Os Acionistas Dissidentes que exercerem o direito de retirada da Companhia receberão, 
a título de reembolso, o montante de R$1,38 por ação, que corresponde ao valor patrimonial das ações da Companhia 
em 31/12/2020, nos termos do Artigo 45 da Lei das S.A., observada a possibilidade de revisão do valor do reembolso. 
5. Balanço especial. Nos termos do Artigo 45, § 2º da Lei das S.A., os Acionistas Dissidentes poderão, no ato da retirada, 
solicitar o levantamento de balanço especial para determinação do valor de reembolso das ações. O balanço especial será 
levantado em data anterior à aprovação da Incorporação a ser fixada pela administração das Companhias, observado o 
prazo de no máximo 60 dias entre a data de levantamento do balanço especial e a data de aprovação da Incorporação. 
6. Prazo para exercício do direito de recesso. De acordo com o disposto nos Artigos 230 e 137, §§ 1ºe 4º, da Lei das S.A., 
os Acionistas Dissidentes deverão, sob pena de decadência, exercer seu direito de retirada no prazo de 30 dias contados 
da publicação da ata da AGE 16.12.2021, realizada na presente data, sendo portanto o prazo para exercício do direito de 
recesso findo em 17/01/2021. 7. Procedimento para exercício do direito de recesso. 7.1. Exercício do direito de recesso 
no ambiente escritural. Os Acionistas Dissidentes cujas ações estejam escrituradas junto à Itaú Corretora de Valores S/A, 
instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, deverão contatar os canais de atendimento aos acionistas 
indicado abaixo com antecedência suficiente para a tomada das medidas necessárias e para consultar a respeito dos 
documentos necessários: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades) 4004-4828 
(para correntistas) O horário de atendimento é em dias úteis, das 9h às 18h. 7.2. Ademais, para exercer o direito de retirada, 
deverão apresentar os seguintes documentos: (a) Acionista Pessoa Física: (i) Carteira de Identidade; (ii) cartão de inscrição 
no Cadastro de Pessoa Física (“CPF”); (iii) comprovante de residência; e (iv) carta de solicitação assinada pelo Acionista 
Dissidente, com reconhecimento de firma, solicitando o recesso, que deverá conter os dados pessoais do acionista, o 
nome da Companhia e quantidade de ações com relação às quais o direito de recesso será exercido; e (b) Acionista Pessoa 
Jurídica: (i) original e cópia a) do Estatuto Social e ata de eleição da atual diretoria, ou b) do Contrato Social consolidado 
em vigor; (ii) cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”); (iii) originais da Carteira de Identidade, 
da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (“CPF”) e do comprovante de residência de seus representantes; e (iv) carta de 
solicitação assinada pelo Acionista Dissidente, com reconhecimento de firma, solicitando o recesso, que deverá conter os 
dados do acionista, nome da Companhia e a quantidade de ações com relação às quais o direito de recesso será exercido. 
7.2.1. Os acionistas que se fizerem representar por procurador deverão entregar, além dos documentos acima referidos, o 
respectivo instrumento de mandato, o qual deverá conter poderes especiais para que o procurador manifeste em seu nome 
o exercício do direito de recesso e solicite o reembolso das ações. 7.3. Exercício do direito de recesso na Central Depositária 
de Ativos. Os acionistas dissidentes cujas ações estejam custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão deverão, observados os prazos e procedimentos específicos da Central Depositária de Ativos, exercer seu 
direito de recesso por meio dos seus respectivos agentes de custódia, contatando-os com antecedência suficiente para 
a tomada das medidas necessárias e para consultá-los a respeito dos documentos necessários. 8. Data de pagamento. O 
pagamento do valor das ações reembolsadas será realizado pela Companhia no prazo de até 30 dias contados da efetivação 
da Incorporação de Ações. 8.1. Caso haja a solicitação de levantamento de balanço especial, conforme item 6 anterior, 
a Companhia pagará ao acionista que fizer tal solicitação, após a data da efetivação da Incorporação de Ações, 80% do 
valor de reembolso calculado com base no patrimônio líquido da Companhia em 31/12/2020, sendo o saldo, se houver, 
pago dentro do prazo de 120 dias a contar da data da AGE 16.12.2021. 9. Não revisão da operação. Independentemente 
da quantidade de ações a serem reembolsadas, a administração das Companhias não utilizará a faculdade prevista no § 
3º do Artigo 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da Incorporação pela assembleia geral das Companhias não 
será objeto de retificação ou ratificação. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre 
eventuais novas informações do assunto objeto do presente aviso aos acionistas. São Paulo, 17/12/2021. Aline Ferreira 
Penna Peli – Diretora Financeira e de Relações com Investidores.







   








   


  





 






EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.285.513, 
em 30 de outubro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais docu-
mentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por EMILIANO TEOFILO OCHOA RONQUILLO, 
peruano, empresário, e sua mulher MARIA ORTIS ACUNA, peruana, empresária, residentes e domiciliados 
nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.998,  adquirido 
através do instrumento particular de contrato particular de compromisso de compra e venda, datado de  30 de 
março de 1.998, de MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA, sobre o  IMÓVEL situado na Rua Carolus-Duran, nº 
20 – não oficial, com área construída de 172,00m², e seu terreno com área de superfície de 948,28m², 
correspondente ao lote nº 01 da quadra nº 13, do loteamento denominado “Vila Gilda”, no 32º Subdis-
trito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 164.042.0012-1; 
imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as Transcrições nºs 24.747 e 26.572, nas quais 
foi implantado o do loteamento “Vila Gilga”, regularmente inscrito sob o nº 77 no Livro nº 8 de Regis-
tro Especial, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EDUARDO AUGUSTO 
PINTO LTDA, LUIZ JOSE DE ALCANTARA, MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA e GEORGE RIEDEL, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim 
aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 14 de dezembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.303.746, em 
27 de abril de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por CARLOS SHIN IT IDCE, brasileiro, balconista de me-
dicamentos, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 com ADRIANA 
SIQUEIRA DA SILVA IDE, brasileira, casada, vendedora, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua José 
Maximo Pinheiros de Lima, nº 194, Jardim Ipê – CEP nº 05797-350, os quais alegam deter a posse mansa e 
pacífica, com animus domini, desde 16 de outubro de 1.993, sobre o IMÓVEL situado na Rua José Maximo 
Pinheiro Lima, nº 194, correspondente ao lote nº 296 da quadra “L”, do loteamento denominado Jardim Ypê, 
que foi inscrito nesta Serventia sob nº 171, no Livro nº 8-B, em 01 de agosto de 1955, tendo sito implantado na 
gleba objeto da transcrição nº 60.827, sob a titularidade dominial do Espólio de FRANCISCO MUNHOZ FILHO, 
que fora casado com LOUIE LOURDES BUTLER MUNHOZ, inscritos no CPF/MF sob o nº 001.497.308-10, no 
29º Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 
183. 059.0032-1. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento 
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os 
notificandos, Espólio de FRANCISCO MUNHOZ FILHO; LOUIE LOURDES BUTLER MUNHOZ, ALEXANDRE 
PEREIRA DOS DEOLINDO PEREIRA NETO; PAULO VITOR DE SOUZA; ROSALIA RAFAEL DE SOUZA; 
GILDO RIBEIRO DE CASTRO; MARCIA MARIA DA SILVA; PACTUAL IMÓVEIS SS LTDA ME;  VITAL SANTOS 
DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO PEREIRA MARTINS; AUXILIADORA SILVEIRA MARTINS, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos con-
frontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na 
referida Lei Federal nº 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decor-
ridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar 
prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 
11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 13 de dezembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1026842-07.2017.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ DUARTE 
SILVA, brasileiro, solteiro, industrial, RG e CPF ignorados, e/ou eventuais herdeiros, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ana Rutila dos Santos, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando cancelada a hipoteca incidente sobre 
o imóvel situado na Avenida Júlio Buono, nº 383, Vila Guilherme, nesta Capital, matriculado sob 
nº 67.237 no 17º CRI da Capital. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2021. 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, DANTE 
MESTIERI JÚNIOR, na qualidade de herdeiros de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel 
objetivado na matricula nº 191.482 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia 
Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um 
Apartamento de nº 112, localizado no 11º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, 
situado à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 
9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², 
e uma fração ideal no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de 
garagem coletiva; cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado 
sob nº 643.900, em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 
2020, no Livro 1844, fls. 047/049, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da 
Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IVONE APARECIDA MARIA-
NO SEPULVEDA, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.762.209-4-SSP/SP, CPF/
MF nº 270.207.888-58, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 
112 , bloco “A”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento 
no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, 
por prazo superior a 17 (dezessete) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado como sua con-
cordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.
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Castor & Leão – Administração Hoteleira S.A.
CNPJ/ME nº 02.238.702/0001-33 – NIRE 35.300.153.0-4

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
Ficam convocados os Srs. acionistas da Companhia, a se reunirem em AGOE, na Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, São Paulo-SP, 
no dia 27/12/2021, às 10h, para deliberar a ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório 
da administração, as demonstrações financeiras findo em 31/12/2020; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) deliberar sobre a alteração parcial do estatuto social; d) eleger membros para ocuparem as 3 vagas disponíveis no Conselho 
de Administração; e) Outros assuntos. São Paulo, 14/12/2021. Maria Eunice Mariotto Silva – Presidente. (16, 17 e 18/12/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1000100-31.2020.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ MARIA MONTEIRO LUQUES, 
LUZINETE FREIRE MONTEIRO, Maria de Lourdes Monteiro Luque Borges, Adilson Monteiro Borges, EMÍLIA 
LOBO MONTEIRO, Edson Lobo Monteiro, Marcia Lobo Monteiro, Roseli Lobo Monteiro Galluzzi, Galluzzi 
Giovanni Junior, Rosangela Lobo Monteiro, Mauricio Bontempo Salmon, Lindaura Freire Monteiro, Marcelo 
Freire Monteiro, Maurício Freire Monteiro, Maria José de Melo Monteiro, Marco Antônio Freire Monteiro e 
Maria José Correa Monteiro, Fiorenzo Oliva, José Peralta Montes ou José Peralta Monte, Encarnacion Mejia, 
Jose Mejia Junior, Antonio Mejia Guardado, Ademar Ancosqui, Darci Bonifácio Ancosqui, Plínio de Almeida 
Rolim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Eliezer Paulilo Mantovani ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel 
situado na Rua Medeiros Furtado, 82, casa e o terreno, São Paulo-SP, CEP: 03365-110, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 03 de dezembro de 2021.

Processo Administrativo de Responsabilização
PAR nº 159 / 2019 – SPDOC 2458728 / 2019

No exercício das atribuições a mim conferidas como Presidente da Corregedoria Geral da Administração, adoto 
como fundamento deste ato, as conclusões contidas no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo 
de Responsabilização nº 159/2019–SPDOC 2458728/2019, e as recomendações da Consultoria Jurídica da 
Secretaria de Governo contidas no Parecer CJ/SG nº 131/2021, da Procuradoria Geral do Estado, para aplicar 
à pessoa jurídica M.F. COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 20.853.918/0001-90, 
nos termos do 5º, inciso IV, alíneas “a” e “b” e “d” da Lei Federal nº 12.846/2013, a pena de multa paga através 
da DARE nº 210190005172171, em 11/11/2021, restando cumprimento a expensas da publicação do extrato de 
sentença por 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 24, do Decreto 8.420/15. Publique-se. 

MM Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 19.381.669/0001-07 - NIRE 35300554914

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/11/2021
Data/Hora/Local: 03/11/2021, às 9hs, sede social, São Paulo/SP. Convocação, Publicações: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Renato Alves Chu: Presidente; Lucas Momm de Melo: Secretário. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: Alteração do objeto social para incluir as atividades (i) desenvolvimento e li-
cenciamento de programas de computador customizáveis; (ii) Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (iii) Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet. Alteração do Artigo 3 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 
3. A Companhia tem por objeto social: (i) prestação de serviços de inteligência e pesquisas de mercado, sobre 
avaliação de produtos e sobre o hábito de consumidores, com o objetivo de promover a venda de produtos e 
serviços (CNAE 7320-3/00); (ii) marketing direto por meio da internet e celulares (CNAE 7319-0/03); (iii) desen-
volvimento e licenciamento de programas de computador não - customizáveis (CNAE 6203-1/00); (iv) tratamento 
de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 6311-9/00); (v) 
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (vii) Atividades de intermediação 
e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (viii) Portais, provedores de conteúdo e ou-
tros serviços de informação na internet. Encerramento: Nada mais. Presidente: Renato Alves Chu; Secretário 
e Acionista: Lucas Momm de Melo; Demais Acionistas: Thomas Cegal Gouther de Vilhena, BLG Capital Ltd., 
André Garabed Schuartz, Gustavo Alberto Rached Taiar, Pedro Urbinati Lopes Ferraz, Ricardo Guimarães Filho, 
Ricardo Luis Xavier Pompermaier, Samuel Vilarinho Scarel, Saulo Mendes de Almeida, Maurício Montano Silva 
Meismith, Carlos Eduardo Mateos Perlamagna, Felipe Maia de Moraes Forjaz e Marcos Lage Gozzi, Roberto Luz 
Portella, Fernando Bruno de Albuquerque, Luiz Eduardo Gomes Gonsales, Marcos Moreira Lima Finato, João 
Paulo Albuquerque Melo, Hamilton Navarro Junior, Marcelo Ramos de Oliveira, Maria Teresa Bandeira Maia e 
Pedro Gabriel Maia de Moraes Forjaz. SP, 03/11/2021. Mesa: Renato Alves Chu: Presidente, Lucas Momm 
de Melo: Secretário. JUCESP nº 584.620/21-4 em 08/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2.021. OBJETO: Registro de 
Preços para eventuais aquisições parceladas de materiais 
de escritório/expediente, periféricos de informática e afins. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 10 de janeiro de 2.022, às 
08h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José Quirino Ribei-
ro nº 55, Centro. RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo 
poderá ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino 
Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, 
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, encon-
tra-se disponível para download no site: www.descalvado.
sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de 17 de 
dezembro de 2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: 
Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.
gov.br. ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 16 de 
dezembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - PrefeitoPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBLICA 06/2021

Credenciamento de empresas, para atuar como Administradoras, Seguradoras e Ope-
radoras de planos de saúde, para prestação de assistência médica ambulatorial e hos-
pitalar, fi sioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos 
e tratamentos realizados exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de 
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, para tratamento 
das doenças listadas na Classifi cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a ser prestada aos 
membros e servidores ativos e inativos do Município de Cajuru/SP, seus dependentes, 
e pensionistas, para cobertura, em todo território nacional, de atendimentos médico-
-hospitalares e ambulatoriais, na forma disciplinada pela Lei nº 9.656, de 1998, pela 
Resolução Normativa nº 387, de 28 de outubro de 2015, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS; pela Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; pela Resolução Normativa nº 195, de 
14 de julho de 2009; pela Resolução Normativa nº 196, de 14 de julho de 2009, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através de hospitais, centros médicos, 
consultórios, clínicas especializadas, laboratórios, médicos e outros profi ssionais ou ins-
tituições, de Referência, parte integrante deste Edital. À vista dos elementos informativos 
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do Presidente e membros da 
Comissão Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a Chamada Pública 
nº 06/2021, homologo e adjudico o referido credenciamento, especifi cado acima.

Cajuru/SP, 16 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 011/2021, tipo menor preço 
global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia con-
sultiva e executiva visando a continuação das obras de construção da biblioteca e reforma do Cine Santa 
Rita,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada 
no dia 05/01/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro 
do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar 
a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 16 de dezembro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

DECRETO Nº4128, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$3.175.000,00 (três 
milhões, cento e setenta e cinco mil reais) e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 
01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da 
Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2021 – REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 100/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
QUE SERÁ UTILIZADO POR TODA A REDE DE ENSINO NO PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 
17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 9H DO DIA 05/01/2022.

DOUGLAS ROBERTO BENINI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial 97/2021, PROCESSO: 544/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULAMENTAÇÃO DE PLACAS, 
DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 10/01/2022 
as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 
35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, 
no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade 
e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO - CONCORRÊNCIA 08/2021. EDITAL 239/2021. 
PMH 5255/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para execução das obras de Recapeamento asfáltico da Rua 

dos Periquitos, Jardim Santa Amélia, e das Ruas Ernesto Bergamasco e 
Sebastião de Paulo, no Vila Real, em Hortolândia/SP, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme Memorial 
Descritivo. O Município de Hortolândia comunica aos interessados que, 
após a análise dos documentos ofertados para o procedimento acima 
referido, a Comissão Específica de Licitações deliberou pela habilitação 
das empresas Quimassa Pavimentação e Engenharia Ltda e Converd 
Construção Civil Eireli. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis, contados 
desta publicação, para a interposição de recursos administrativos, na 
forma do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/93. Não havendo interposição 
de recursos, fica agendado o dia 29/12/2021 às 09:30 para a abertura 
dos envelopes 02 de Proposta Comercial das empresas habilitadas. 
Hortolândia, 16 de dezembro de 2021. Simone Cristina Antoniel/Vice-
Presidente da Comissão Específica de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO - CONCORRÊNCIA 09/2021. EDITAL 
240/2021. PMH 5256/2021. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras de Recapeamento 

asfáltico das Ruas 18 de Junho e 24 de Maio, Vila Guedes, Hortolândia/
SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários, conforme Memorial Descritivo. O Município de Hortolândia 
comunica a todos os interessados que, após a análise dos documentos 
de habilitação ofertados para a licitação acima referida, a Comissão 
Específica de Licitações deliberou pela habilitação das empresas 
Quimassa Pavimentação e Engenharia Ltda e Converd Construção 
Civil Eireli. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis, contados do dia 
seguinte ao da publicação desta ata, para a interposição de recursos 
administrativos, na forma do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/93. Não 
havendo interposição de recursos, fica agendado o dia 29/12/2021 às 
10:00 para a abertura dos envelopes 02 de Proposta Comercial das 
empresas habilitadas. Hortolândia, 16 de dezembro de 2021. Simone 
Cristina Antoniel/Vice-Presidente da Comissão Específica de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO - O Município de Hortolândia torna 
pública a Concorrência Pública Internacional 11/2021. Edital 
261/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de plantio e manutenção de espécies arbóreas 
no município de Hortolândia/SP para compensação ambiental das obras 
que compõem o Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento 
Sustentável, conforme Memorial Descritivo. Período de Publicidade do Edital 
17/12/2021 a 21/01/2022. Data da Sessão Pública 21/01/2022. Horário da 
Sessão 09:00. Local: Prefeitura de Hortolândia, Rua José Cláudio Alves dos 
Santos, 585, Bairro Remanso Campineiro, Município de Hortolândia, São 
Paulo. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido> Portal Hortolândia 
Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, mesmo ednereço acima, 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 
10 de dezembro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados, 
a Abertura do Pregão Eletrônico RP 212/2021, Edital 260/2021, 
PMH 5494/2021. Objeto: Aquisição de medicamentos padronizados 

na REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais destinados 
à distribuição gratuita pela Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como 
para utilização durante atendimentos aos pacientes usuários da rede 
municipal de saúde, conforme Memorial Descritivo. INÍCIO DO CADASTRO 
DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação) 20/12/2021 a partir 
das 08:00 horas, até 05/01/2022 até as 09:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO 
(fase competitiva) 05/01/2022 às 09:30 horas. Tempo de Disputa 10 minutos. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica 
disponível no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio 
eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > (Rolando a 
página para baixo > Lado Direito da página) > Acesso rápido > Licitações – 
Fácil Hortolândia ou junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua José 
Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da 
importância do equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 
06 de dezembro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01256/21, PROCESSO Nº 21/02165, Oferta de Compra 092301090572021OC01463  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  STENT 
CORONÁRIO RECOBERTO COM FÁRMACO  3.5 X 8 A 12, STENT CORONÁRIO 
RECOBERTO COM FÁRMACO, cuja sessão será realizada no dia 13/01/2022 00:00:00 
horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES  
suplentes.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE EMBU-GUAÇU – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001672-27.2016.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ILHO RASNE PINHEIRO, Brasileiro, Solteiro, Diretor de Empresas, RG 16.669.278, CPF 143.514.498-88, com endereço 
à Dagmar Antonio Bueno, 94, Centro, CEP 06900-000, Embu-Guaçu - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de R$ 111.658,84 (fevereiro/2018), 
referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL, sob o nº 142/8140548, emitida em 30/07/2015, 
vencida e não paga, deixando o executado de honrar com as obrigações contratuais. Arrestado para garantia da dívida o 
seguinte valor: R$ 2.507,20, oriundo da conta do executado no banco CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, conforme fls.153 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Embu-
Guaçu, aos 29 de novembro de 2021. 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1027968-63.2021.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, Foro de Guarulhos/SP.FAZ SABER a ALEXANDRE MAURUS, ARMIDA MAURUS, RAMON SANTO,DOLORES 
AMAIS SANTO, GILDO JOSÉ SANTANA e REGINA BARBOSA SANTANA,réus ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros 
interessados, que Denise Aparecida Dias Sivi, Francisco Carlos Sivi, Clóvis Tadeu Dias, Euridice Aparecida Dias Cantelli, José 
Marcos Cantelli, Rogério Marques Dias, Patrícia Regina Dias, Kelly Regina Dias e Cinthia Regina Dias, ajuizaram ação de 
usucapião objetivando o lote X da quadra A, com frente para a rua João de Souza, Jardim Alvorada, bairro do Taboão, 
Guarulhos/SP.Alegam os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal,por si e seus 
antecessores, expedindo-se edital de citação dos supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, 
contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de novembro de 2021.       [17,20] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011774-26.2008.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sonia Borges da Silva (CPF: 
165.490.821-53), que nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, em fase de 
cumprimento de sentença, ajuizada por Daycoval Leasing S/A atual denominação do Banco 
Commercial Investment Trust do Brasil S/A Banco Múltiplo, em face de Antonia Figueiredo Rios e 
outros, procedeu-se à penhora sobre: Apartamento nº 110, Bloco C, Superquadra Norte 312 
Registro Geral do Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis de Brasília/DF, melhor descrito na 
matricula 22.411, pertencente a coexecutada Antonia Figueiredo Rios. Estando Sonia Borges da 
Silva (CPF: 165.490.821- 53), na qualidade de adquirente do imóvel penhorado e estando em local 
ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, apresente Embargos de Terceiro, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus 
ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 17 E 18/12/2021 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1021697-
55.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ APARECIDO TIMOTIO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 
077.397.697-38, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 39.205,28 (fevereiro/2018 - fls. 35), 
dívida esta oriunda do Contrato nº 444/7.925.956, firmado em 20/06/2017. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação e intimação por edital, para 
que no prazo de 03 dias úteis, pague o débito atualizado, sob pena de penhora. Em caso de 
pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade; ou, em 15 dias úteis, 
embargue a execução reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês, a fluírem após o prazo supra, sob pena do arresto procedido (sobre a quantia 
bloqueada de R$ 4.902,57 - fls. 52 via Bacen-Jud) converter-se em penhora. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021. 

PET Center Comércio e Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta

Aviso aos Acionistas
A PET Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o 
quanto segue: 1. Incorporação de Ações. A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16/12/2021 
(“AGE 16.12.2021”), dentre outras matérias, aprovou a incorporação de ações de emissão da Zee.Dog S.A., sociedade 
anônima de capital fechado (“Zee.Dog”) pela Companhia, cuja eficácia está subordinada à verificação (ou renúncia) de 
determinadas condições suspensivas, a ser realizada nos termos do Acordo de Compra e Venda, Incorporação de Ações 
e Outras Avenças, celebrado pelas administrações da Companhia e da Zee.Dog, e aprovado pela AGE 16.12.2021, que 
foi divulgado nas páginas eletrônicas da Companhia (https://ri.petz.com.br/), da Comissão de Valores Mobiliários (http://
www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/). A efetivação da operação resultará na 
titularidade, pela Companhia, de 100% das ações de emissão da Zee.Dog e, indiretamente, da totalidade das ações ou 
quotas, conforme aplicável, das suas subsidiárias Zee Now Comércio de Produtos para Animais S.A., Zee Dog LLC, Shenzen 
Zee Dog Business Co., Ltd., Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A. (“Incorporação de Ações”). 2. Direito de Recesso. 
Nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), os acionistas dissi-
dentes da deliberação relativa à Incorporação de Ações poderão exercer o direito de retirarem-se, total ou parcialmente, 
da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações. 2.1. Para fins de esclarecimento, serão considerados dissi-
dentes os acionistas que: (i) votaram contra a aprovação da referida deliberação; (ii) se abstiveram de votar em relação à 
referida deliberação; ou (iii) não compareceram à AGE 16.12.2021 (“Acionistas Dissidentes”). 3. Acionistas legitimados a 
exercer o direito de recesso. Os Acionistas Dissidentes somente poderão exercer o direito de retirada, total ou parcial, em 
relação às ações de emissão da Companhia das quais, comprovadamente, eram titulares, de maneira ininterrupta, entre 
o dia 03/08/2021 (data de divulgação do fato relevante informando a respeito da realização da operação), respeitadas as 
negociações realizadas naquele dia, e a data de efetivo exercício do direito de retirada, nos termos do Artigo 137, § 1º, da 
Lei das S.A. 4. Valor do reembolso. Os Acionistas Dissidentes que exercerem o direito de retirada da Companhia receberão, 
a título de reembolso, o montante de R$1,38 por ação, que corresponde ao valor patrimonial das ações da Companhia 
em 31/12/2020, nos termos do Artigo 45 da Lei das S.A., observada a possibilidade de revisão do valor do reembolso. 
5. Balanço especial. Nos termos do Artigo 45, § 2º da Lei das S.A., os Acionistas Dissidentes poderão, no ato da retirada, 
solicitar o levantamento de balanço especial para determinação do valor de reembolso das ações. O balanço especial será 
levantado em data anterior à aprovação da Incorporação a ser fixada pela administração das Companhias, observado o 
prazo de no máximo 60 dias entre a data de levantamento do balanço especial e a data de aprovação da Incorporação. 
6. Prazo para exercício do direito de recesso. De acordo com o disposto nos Artigos 230 e 137, §§ 1ºe 4º, da Lei das S.A., 
os Acionistas Dissidentes deverão, sob pena de decadência, exercer seu direito de retirada no prazo de 30 dias contados 
da publicação da ata da AGE 16.12.2021, realizada na presente data, sendo portanto o prazo para exercício do direito de 
recesso findo em 17/01/2021. 7. Procedimento para exercício do direito de recesso. 7.1. Exercício do direito de recesso 
no ambiente escritural. Os Acionistas Dissidentes cujas ações estejam escrituradas junto à Itaú Corretora de Valores S/A, 
instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, deverão contatar os canais de atendimento aos acionistas 
indicado abaixo com antecedência suficiente para a tomada das medidas necessárias e para consultar a respeito dos 
documentos necessários: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades) 4004-4828 
(para correntistas) O horário de atendimento é em dias úteis, das 9h às 18h. 7.2. Ademais, para exercer o direito de retirada, 
deverão apresentar os seguintes documentos: (a) Acionista Pessoa Física: (i) Carteira de Identidade; (ii) cartão de inscrição 
no Cadastro de Pessoa Física (“CPF”); (iii) comprovante de residência; e (iv) carta de solicitação assinada pelo Acionista 
Dissidente, com reconhecimento de firma, solicitando o recesso, que deverá conter os dados pessoais do acionista, o 
nome da Companhia e quantidade de ações com relação às quais o direito de recesso será exercido; e (b) Acionista Pessoa 
Jurídica: (i) original e cópia a) do Estatuto Social e ata de eleição da atual diretoria, ou b) do Contrato Social consolidado 
em vigor; (ii) cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”); (iii) originais da Carteira de Identidade, 
da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (“CPF”) e do comprovante de residência de seus representantes; e (iv) carta de 
solicitação assinada pelo Acionista Dissidente, com reconhecimento de firma, solicitando o recesso, que deverá conter os 
dados do acionista, nome da Companhia e a quantidade de ações com relação às quais o direito de recesso será exercido. 
7.2.1. Os acionistas que se fizerem representar por procurador deverão entregar, além dos documentos acima referidos, o 
respectivo instrumento de mandato, o qual deverá conter poderes especiais para que o procurador manifeste em seu nome 
o exercício do direito de recesso e solicite o reembolso das ações. 7.3. Exercício do direito de recesso na Central Depositária 
de Ativos. Os acionistas dissidentes cujas ações estejam custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão deverão, observados os prazos e procedimentos específicos da Central Depositária de Ativos, exercer seu 
direito de recesso por meio dos seus respectivos agentes de custódia, contatando-os com antecedência suficiente para 
a tomada das medidas necessárias e para consultá-los a respeito dos documentos necessários. 8. Data de pagamento. O 
pagamento do valor das ações reembolsadas será realizado pela Companhia no prazo de até 30 dias contados da efetivação 
da Incorporação de Ações. 8.1. Caso haja a solicitação de levantamento de balanço especial, conforme item 6 anterior, 
a Companhia pagará ao acionista que fizer tal solicitação, após a data da efetivação da Incorporação de Ações, 80% do 
valor de reembolso calculado com base no patrimônio líquido da Companhia em 31/12/2020, sendo o saldo, se houver, 
pago dentro do prazo de 120 dias a contar da data da AGE 16.12.2021. 9. Não revisão da operação. Independentemente 
da quantidade de ações a serem reembolsadas, a administração das Companhias não utilizará a faculdade prevista no § 
3º do Artigo 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da Incorporação pela assembleia geral das Companhias não 
será objeto de retificação ou ratificação. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre 
eventuais novas informações do assunto objeto do presente aviso aos acionistas. São Paulo, 17/12/2021. Aline Ferreira 
Penna Peli – Diretora Financeira e de Relações com Investidores.







   








   


  





 






EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.285.513, 
em 30 de outubro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais docu-
mentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por EMILIANO TEOFILO OCHOA RONQUILLO, 
peruano, empresário, e sua mulher MARIA ORTIS ACUNA, peruana, empresária, residentes e domiciliados 
nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.998,  adquirido 
através do instrumento particular de contrato particular de compromisso de compra e venda, datado de  30 de 
março de 1.998, de MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA, sobre o  IMÓVEL situado na Rua Carolus-Duran, nº 
20 – não oficial, com área construída de 172,00m², e seu terreno com área de superfície de 948,28m², 
correspondente ao lote nº 01 da quadra nº 13, do loteamento denominado “Vila Gilda”, no 32º Subdis-
trito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 164.042.0012-1; 
imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as Transcrições nºs 24.747 e 26.572, nas quais 
foi implantado o do loteamento “Vila Gilga”, regularmente inscrito sob o nº 77 no Livro nº 8 de Regis-
tro Especial, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EDUARDO AUGUSTO 
PINTO LTDA, LUIZ JOSE DE ALCANTARA, MARCIAL PABLO TAPIA OCHOA e GEORGE RIEDEL, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim 
aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de 
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 14 de dezembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.303.746, em 
27 de abril de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por CARLOS SHIN IT IDCE, brasileiro, balconista de me-
dicamentos, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 com ADRIANA 
SIQUEIRA DA SILVA IDE, brasileira, casada, vendedora, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua José 
Maximo Pinheiros de Lima, nº 194, Jardim Ipê – CEP nº 05797-350, os quais alegam deter a posse mansa e 
pacífica, com animus domini, desde 16 de outubro de 1.993, sobre o IMÓVEL situado na Rua José Maximo 
Pinheiro Lima, nº 194, correspondente ao lote nº 296 da quadra “L”, do loteamento denominado Jardim Ypê, 
que foi inscrito nesta Serventia sob nº 171, no Livro nº 8-B, em 01 de agosto de 1955, tendo sito implantado na 
gleba objeto da transcrição nº 60.827, sob a titularidade dominial do Espólio de FRANCISCO MUNHOZ FILHO, 
que fora casado com LOUIE LOURDES BUTLER MUNHOZ, inscritos no CPF/MF sob o nº 001.497.308-10, no 
29º Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 
183. 059.0032-1. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento 
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os 
notificandos, Espólio de FRANCISCO MUNHOZ FILHO; LOUIE LOURDES BUTLER MUNHOZ, ALEXANDRE 
PEREIRA DOS DEOLINDO PEREIRA NETO; PAULO VITOR DE SOUZA; ROSALIA RAFAEL DE SOUZA; 
GILDO RIBEIRO DE CASTRO; MARCIA MARIA DA SILVA; PACTUAL IMÓVEIS SS LTDA ME;  VITAL SANTOS 
DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO PEREIRA MARTINS; AUXILIADORA SILVEIRA MARTINS, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos con-
frontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na 
referida Lei Federal nº 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decor-
ridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar 
prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 
11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 13 de dezembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1026842-07.2017.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ DUARTE 
SILVA, brasileiro, solteiro, industrial, RG e CPF ignorados, e/ou eventuais herdeiros, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ana Rutila dos Santos, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando cancelada a hipoteca incidente sobre 
o imóvel situado na Avenida Júlio Buono, nº 383, Vila Guilherme, nesta Capital, matriculado sob 
nº 67.237 no 17º CRI da Capital. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2021. 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, DANTE 
MESTIERI JÚNIOR, na qualidade de herdeiros de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel 
objetivado na matricula nº 191.482 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia 
Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um 
Apartamento de nº 112, localizado no 11º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, 
situado à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 
9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², 
e uma fração ideal no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de 
garagem coletiva; cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado 
sob nº 643.900, em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 
2020, no Livro 1844, fls. 047/049, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da 
Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IVONE APARECIDA MARIA-
NO SEPULVEDA, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.762.209-4-SSP/SP, CPF/
MF nº 270.207.888-58, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 
112 , bloco “A”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento 
no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, 
por prazo superior a 17 (dezessete) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado como sua con-
cordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.
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Castor & Leão – Administração Hoteleira S.A.
CNPJ/ME nº 02.238.702/0001-33 – NIRE 35.300.153.0-4

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
Ficam convocados os Srs. acionistas da Companhia, a se reunirem em AGOE, na Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, São Paulo-SP, 
no dia 27/12/2021, às 10h, para deliberar a ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório 
da administração, as demonstrações financeiras findo em 31/12/2020; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) deliberar sobre a alteração parcial do estatuto social; d) eleger membros para ocuparem as 3 vagas disponíveis no Conselho 
de Administração; e) Outros assuntos. São Paulo, 14/12/2021. Maria Eunice Mariotto Silva – Presidente. (16, 17 e 18/12/2021)

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1000100-31.2020.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ MARIA MONTEIRO LUQUES, 
LUZINETE FREIRE MONTEIRO, Maria de Lourdes Monteiro Luque Borges, Adilson Monteiro Borges, EMÍLIA 
LOBO MONTEIRO, Edson Lobo Monteiro, Marcia Lobo Monteiro, Roseli Lobo Monteiro Galluzzi, Galluzzi 
Giovanni Junior, Rosangela Lobo Monteiro, Mauricio Bontempo Salmon, Lindaura Freire Monteiro, Marcelo 
Freire Monteiro, Maurício Freire Monteiro, Maria José de Melo Monteiro, Marco Antônio Freire Monteiro e 
Maria José Correa Monteiro, Fiorenzo Oliva, José Peralta Montes ou José Peralta Monte, Encarnacion Mejia, 
Jose Mejia Junior, Antonio Mejia Guardado, Ademar Ancosqui, Darci Bonifácio Ancosqui, Plínio de Almeida 
Rolim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Eliezer Paulilo Mantovani ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel 
situado na Rua Medeiros Furtado, 82, casa e o terreno, São Paulo-SP, CEP: 03365-110, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 03 de dezembro de 2021.

Processo Administrativo de Responsabilização
PAR nº 159 / 2019 – SPDOC 2458728 / 2019

No exercício das atribuições a mim conferidas como Presidente da Corregedoria Geral da Administração, adoto 
como fundamento deste ato, as conclusões contidas no Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo 
de Responsabilização nº 159/2019–SPDOC 2458728/2019, e as recomendações da Consultoria Jurídica da 
Secretaria de Governo contidas no Parecer CJ/SG nº 131/2021, da Procuradoria Geral do Estado, para aplicar 
à pessoa jurídica M.F. COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 20.853.918/0001-90, 
nos termos do 5º, inciso IV, alíneas “a” e “b” e “d” da Lei Federal nº 12.846/2013, a pena de multa paga através 
da DARE nº 210190005172171, em 11/11/2021, restando cumprimento a expensas da publicação do extrato de 
sentença por 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 24, do Decreto 8.420/15. Publique-se. 

MM Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 19.381.669/0001-07 - NIRE 35300554914

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/11/2021
Data/Hora/Local: 03/11/2021, às 9hs, sede social, São Paulo/SP. Convocação, Publicações: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Renato Alves Chu: Presidente; Lucas Momm de Melo: Secretário. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: Alteração do objeto social para incluir as atividades (i) desenvolvimento e li-
cenciamento de programas de computador customizáveis; (ii) Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (iii) Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet. Alteração do Artigo 3 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 
3. A Companhia tem por objeto social: (i) prestação de serviços de inteligência e pesquisas de mercado, sobre 
avaliação de produtos e sobre o hábito de consumidores, com o objetivo de promover a venda de produtos e 
serviços (CNAE 7320-3/00); (ii) marketing direto por meio da internet e celulares (CNAE 7319-0/03); (iii) desen-
volvimento e licenciamento de programas de computador não - customizáveis (CNAE 6203-1/00); (iv) tratamento 
de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 6311-9/00); (v) 
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (vii) Atividades de intermediação 
e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (viii) Portais, provedores de conteúdo e ou-
tros serviços de informação na internet. Encerramento: Nada mais. Presidente: Renato Alves Chu; Secretário 
e Acionista: Lucas Momm de Melo; Demais Acionistas: Thomas Cegal Gouther de Vilhena, BLG Capital Ltd., 
André Garabed Schuartz, Gustavo Alberto Rached Taiar, Pedro Urbinati Lopes Ferraz, Ricardo Guimarães Filho, 
Ricardo Luis Xavier Pompermaier, Samuel Vilarinho Scarel, Saulo Mendes de Almeida, Maurício Montano Silva 
Meismith, Carlos Eduardo Mateos Perlamagna, Felipe Maia de Moraes Forjaz e Marcos Lage Gozzi, Roberto Luz 
Portella, Fernando Bruno de Albuquerque, Luiz Eduardo Gomes Gonsales, Marcos Moreira Lima Finato, João 
Paulo Albuquerque Melo, Hamilton Navarro Junior, Marcelo Ramos de Oliveira, Maria Teresa Bandeira Maia e 
Pedro Gabriel Maia de Moraes Forjaz. SP, 03/11/2021. Mesa: Renato Alves Chu: Presidente, Lucas Momm 
de Melo: Secretário. JUCESP nº 584.620/21-4 em 08/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO
LEILÃO ELETRÔNICO 

1° Leilão: 27/12/2021 às 14:00hs
2° Leilão: 06/01/2022 às 14:00hs

Leilão na modalidade eletrônica através do site: www.bspleiloes.com.br

BIANCA SOARES PAIS DE CARVALHO, Leiloeira Pública Oficial, registro Jucerja n° 156, com 
escritório na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, bloco 3, sala 1614, Barra da Tijuca/RJ, 
devidamente autorizada por PLANETA SECURITIZADORA S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 
07.587.384/0001-30, venderá na forma da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias, horários, local 
e através do seu site de leilões online: www.bspleiloes.com.br acima referidos, o Apartamento 132, 
localizado no 13º pavimento do EDIFÍCIO PIETRO DI COSIMO, bloco 01, situado à Rua 
Sócrates, nº 625, (antiga Rua Gaspar José Raposo, s/nº), no 29º Subdistrito – Santo 
Amaro/SP, contendo área privativa de 73,09 m2, a área comum de 25,87 m2, a área total de 
98,96m2 e a fração ideal no terreno de 0,631276%, melhor descrito na matrícula nº 157.770 do 
11° Cartório do Registro de Imóveis do Estado de São Paulo, objeto do Contrato de Empréstimo 
(mútuo) e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia com Emissão de Cédula de Crédito 
Imobiliário – CCI, assinado em 31/05/2017, tendo como Devedores/Garantidores, JANE 
KAZUMI ONO e RICARDO SUZUKI, inscritos no CPF sob os nºs 136.900.338-29 e 094.919.478-
69. O referido imóvel possui 73,09 m2 e encontra-se registrado em nome de PLANETA 
SECURITIZADORA S/A., conforme CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada em 
25/11/2021 no Av. 26 da matrícula 157.770 do 11° Cartório do Registro de Imóveis Estado de São 
Paulo. O imóvel será vendido na forma da Lei 9.514/97 no estado em que se encontra, por preço 
não inferior a R$ 685.564,99 (seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais 
e noventa e nove centavos), em 1° Leilão, nos termos do § 1º do art. 27 da L.9.514/97. Em 2º Leilão o 
imóvel será vendido, em caráter definitivo, por preço não inferior a R$ 316.368,40 (trezentos e 
dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), conforme trata o §2° do art. 27 
da Lei 9.514/97. Recursos judiciais necessários para desocupação do imóvel serão de 
responsabilidade do arrematante. A comissão da Leiloeira será paga pelo arrematante na razão de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem como as despesas efetuadas 
com os leilões, as relativas a registros de imóveis, ITBI e demais impostos. A venda deverá ser feita 
com pagamento à vista. Os devedores fiduciantes serão comunicados na forma do parágrafo 2º-A 
do art.27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e endereço 
eletrônico da realização dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo os fiduciantes adquirirem sem concorrência 
de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 
2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no 
parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances. Para 
participar do leilão oferecendo lances pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas 
antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira 
(www.bspleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade 
on line, sujeito a aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise de 
documentação exigida na forma e no Prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão 
Eletrônico (disponível no site da Leiloeira). Todos os lances efetuados por usuários certificados não 
são passíveis de arrependimento. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021. (ass.) Bianca Soares 
Pais de Carvalho – Leiloeira Pública Oficial.

Ferbru Participações S/A
CNPJ 27.150.699/0001-22 - NIRE 35.3.005.0142-0

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
(sob a Forma Digital) Primeira Convocação

Ficam convocados os acionistas da Ferbru Participações S.A., a se reunirem em AGE, em primeira convocação, às 10 horas do dia 23 de 
dezembro de 2021, a ser realizada exclusivamente sob a forma digital, por meio da plataforma Zoom, para deliberar (i) a homologação do aumento 
do capital social da Companhia deliberado no dia 20 de agosto de 2021; e (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Os senhores 
acionistas poderão participar da reunião a distância por meio (a) do preenchimento e envio à Companhia do Boletim de Voto a Distância; ou (b) do 
acesso à plataforma Zoom, na data e hora acima mencionadas. O modelo de Boletim de Voto a Distância, ou o link para a Assembleia poderão ser 
solicitados previamente à realização da AGE, por meio de mensagem eletrônica destinada ao e-mail fernando.fernandes@dva.com, para o qual 
poderão, também, ser direcionadas quaisquer dúvidas com relação ao preenchimento do Boletim de Voto a Distância. O acionista que optar por 
exercer seu direito de voto a distância por esse meio deverá encaminhar uma via física do Boletim, preenchido, rubricado e assinado, para a sede 
social da Companhia, aos cuidados do “Sr. Fernando Fernandes de Oliveira - AGE 23/12/2021”. A Companhia não exigirá o reconhecimento de 
firma. Será admitido também o envio do Boletim firmado com assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil ou 
qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, por e-mail para o endereço fernando.
fernandes@dva.com. O Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para fins de cômputo de 
quórum na AGE, caso a Companhia receba a via física ou a via digital com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência em relação à data 
de realização da AGE, isto é, até às 10:00 do dia 22 de dezembro de 2021. Os Boletins recebidos após tal data serão desconsiderados. A 
Companhia esclarece que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de 
Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, o prazo aplicável à ação que vise 
anulá-la. Campinas, 15 de dezembro de 2021.

Fernando Fernandes de Oliveira - Diretor

TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/ME nº 23.438.929/0001-00 - NIRE 35.300.483.260 - Edital de 
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os acionistas da Triple Play Brasil Partici-
pações S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 
2022, às 9h00 horas (“AGE”), na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 
191, Itaim Bibi, CEP 04532-002, a fim de tratar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) examinar, 
discutir e deliberar sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da O.A.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. 
pela Triple Play Brasil Participações S.A.”, celebrado entre os órgãos de administração da Companhia e da O.A.M.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, Cerqueira César, CEP 01419-002 (“O.A.M.S.P.E.” e “Protocolo de Incorporação”); 
(ii) ratificar a nomeação e a contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda. pela administração da Companhia, como 
empresa responsável pela avaliação do patrimônio líquido da O.A.M.S.P.E. que será vertido para a Companhia (“Empresa 
Avaliadora”); (iii) examinar, discutir e deliberar sobre o laudo de avaliação do patrimônio líquido da O.A.M.S.P.E. elaborado 
pela Empresa Avaliadora, com data base de 31 de outubro de 2021 (“Laudo de Avaliação”); (iv) deliberar sobre a incor-
poração da O.A.M.S.P.E. e versão de seu acervo líquido para a Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo 
de Incorporação (“Incorporação”) com o consequente efeito no capital social da Companhia, conforme constante do Pro-
tocolo de Incorporação; (v) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia; (vi) caso restem 
aprovadas as matérias indicadas acima, deliberar sobre a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto 
Social”); (vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (viii) ratificar os atos já praticados pelos administradores 
da Companhia em relação às matérias ora deliberadas e autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os 
atos necessários à implementação e formalização da Incorporação. A Companhia informa que os documentos necessários 
para a deliberação dos itens da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 
15 de dezembro de 2021. Ricardo Rodriguez e Yingjie Zhou - Conselho de Administração.
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COMUNICADO
Em virtude dos feriados de final de ano, informamos 

às agências e anunciantes que o Jornal Gazeta de SP 
circulará conforme as datas abaixo:

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 23/12/2021 (quinta-feira) às 17 horas.

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o

dia 30/12/2021 (quinta-feira) às 17 horas.

De 24  a  27/12/21
EDIÇÃO DE NATAL

De 31/12/ 21  a  03/01/22
EDIÇÃO DE ANO NOVO

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1006205-82.2019.8.26.0577. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Instituto de Mastologia do Vale do Paraiba S/c Ltda e outro. Edital de Citação. Prazo de 30 dias. 
Processo nº 1006205-82.2019.8.26.0577. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, 
Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Instituto de Mastologia do Vale do Paraiba S/C Ltda,CNPJ 61.872 
.495/0001-33 e Paulo de Tarso Bond Cruz, CPF n° 299.521.909-72, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese ser credor dos executados da quantia líquida, certa e exigível de R$ 105.587,81. Tal cré 
dito é pertinente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 011.577.695, emitida em 31 de Julho de 20 
18 pela primeira executada e avalizada pelo segundo executado. Ocorre que os executados deixaram de efetuar o pagamento das prestações 
mensais desde a primeira parcela, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi de 
terminada a sua Citação,por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para, no prazo de 03(três)dias úteis,pagar a dívida no valor atua 
lizado de R$ 121.711,64 (atualizado em julho de 2019), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso a parte 
executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). A 
parte executada poderá, no prazo de 15(quinze)dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 
cento)do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, valer-se do disposto no art.916 e §§,do CPC. Indeferida a pro 
posta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art.916,§4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto 
no art.916,§5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos(art.916,§6º, do CPC).Os prazos supra cita 
dos fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomea 
do curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
São José dos Campos, aos 09 de dezembro de 2021. 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº  0071671-86.2010.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Eletro Lustres Ltda-ME, CNPJ 53.544.391/0001-71,Campinas-SP,e a Gabriel Guarnieri Roso, RG 
34771927, CPF 410.857.698-52,Campinas-SP, que lhes foram propostos uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., objetivando a cobrança de débito decorrente de Cédula de Crédito 
Bancário-Empréstimo Capital de Giro nº 3.821.088, emitida em 14/06/2010 inadimplida. Encontrando-se os réus 
em lugar in certo e não sabido, foi determinada as suas Citações, por Edital, para que, no prazo de 03(três)dias, 
pague a dívida no valor de R$ 88.213,36 (valor em 23/12/2010),ou, em 15dias, embarguem a execução, 
podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, 
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do 
presente edital, sob pena de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Campinas, aos 07 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011928-13.2020.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0011928-13.2020.8.26.0562. A Doutora Simone Curado Ferreira Oliveira, Juíza 
de Direito da 7ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber a ANA PATRÍCIA PEREIRA SOARES SANTOS, CPF. 281.398.388-88, 
que PLASTIC DAY HOSPITAL EIRELI, requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, da penhora realizada sobre a quantia bloqueada de R$ 
116,03 (cento e dezesseis reais e três centavos) junto ao Paypal do Brasil, em conta de titularidade da executada, por 
intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias, a contar 
do prazo supra. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009961-15.2018.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Watercut Indústria 
e Comércio de Peças Especiais Ltda, CNPJ/MF 18.452.132/0001-10, que Bradesco 
Leasing S/A Arrendamento Mercantil lhe ajuizou, e a Ulysses de Oliveira, CPF/MF 
949.440.758-04 e Edison Veneziano, CPF/ MF 861.355.208-06, ação de Execução para 
cobrança da quantia de R$ 1.251.274,10 (janeiro/2020 - fls. 130), dívida esta oriunda do 
Contrato de Arrendamento Mercantil n° 855-868/1.358.380, celebrado em 12/12/2013. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 
edital para que no prazo de 03 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o débito 
atualizado, sob pena de penhora. Em caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo para Embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito 
do exeqüente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários 
advocatícios, poderá a executada requerer seja admitido pagar o restante em 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
0001520-33.2021.8.26.0010. Executados: requerido(s) LUIS GONZAGA MIRANDA OU LUIS GONZAGA DE MIRANDA, LEONARDO DE MIRANDA, 
FREDERICO DE MIRANDA, ARTHUR TELES DE MIRANDA, EUNICE DE MIRANDA MOTA, JOÃO VIANA MOTA, LOIDE LOBO DE MIRANDA, RUTE 
DE MIRANDA. 16,66% dos DIREITOS HEREDITÁRIOS e 83,33% da PROPRIEDADE PLENA de um prédio situado à Rua Prof. Edmeia Attab, 31 e 37, 
Vila Ana Maria, Bairro de São João Clímaco, 18º Subdistrito - Ipiranga/SP, encerrando a área de 105,00m². Rua Professora Edmeia Attab, nº31 e 37, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 119.188.00031. Descrição completa na Matrícula nº 214.712 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
467.333,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 285.587,56 (61,11% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 04/02/2022 às 13h50min, e termina em 08/02/2022 às 13h50min; 2ª Praça começa em 08/02/2022 às 13h51min, e termina em 
08/03/2022 às 13h50min. Ficam os requerido(s) LUIS GONZAGA MIRANDA OU LUIS GONZAGA DE MIRANDA, LEONARDO DE MIRANDA, 
FREDERICO DE MIRANDA, ARTHUR TELES DE MIRANDA, EUNICE DE MIRANDA MOTA, JOÃO VIANA MOTA, LOIDE LOBO DE MIRANDA, RUTE 
DE MIRANDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

Gazeta de São Paulo – 17/12/2021 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003439-55.2021.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SAID MOHAMED EL FAKIH, RG G451542-W, CPF 24114217886, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de BANCO BRADESCO S.A., alegando em síntese: O Requerido quedou-se inadimplente com relação à(s) fatura(s) de seu(s) 
cartão 4066559952800876. O inadimplemento ainda se mantém acarretando com saldo devedor de R$ 64.267,985 (Março/2021), SENDO 
QUE PODERÁ SER CONCEDIDO DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA OU MESMO PARCELADO JUNTO AO 
NÚCLEO DE ACORDOS - (34) 2512.9191. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de 
novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060301-26.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro Comarca da Capital/SP., na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIELLE 
APARECIDA VIANA, RENATA VIANA ZANIN e PEDRO HENRIQUE ZANIN, herdeiros do espolio de RENATO ZANIN CPF : 
126.339.878-26, nos autos da presente ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a cobrança de R$ 
95.909,48 (Outubro/2019) referente débitos relativos aos cartões de credito 4066559929667895, 5491591001645988 e 
0375134706470105. Estando os herdeiros em lugar ignorado, expede-se o presente EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que possam se, pronunciar sobre a inclusão/habilitação dos mesmos no polo passivo da ação supra no prazo de 15 dias úteis, nos 
termos do art. 690 do CPC, a fluir após os 20 dias, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002726-23.2019.8.26.0079. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SAMUEL 
ROCHA RODRIGUES DA SILVA, CPF 459.807.198-22,que por parte de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A foi ajuizada 
ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 23.090,12 (Abril/19). Referente Termo de Renegociação Contratual e 
Confissão de Dívidas, firmado entre as partes, em 23/10/2016 relativo ao apartamento nº 104 – loco 19 do Condomínio Parque Braga, 
situado na Rua Orlando Gamito, nº 171, Bairro Vila Cidade Jardim - Botucatu/SP. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 3(três) dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a 
contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) 
ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,Alternativamente, no lugar dos embargos, 
mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Botucatu, aos 06 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013610-03.2019.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NORMÁRIO 
FERREIRA DA SILVA, RG 1327053209, CPF 33804163807 e todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento 
que a empresa FAZGRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CNPJ 61.950.796/0001-38 lhe ajuizou AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER para que o Réu efetive a escrituração definitiva do imóvel Lote 18, Quadra K e averbação de domínio na 
matrícula nº 104030 em sua titularidade perante o 1º RI da Comarca de Jundiaí/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 17 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039782-02.2019.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a USINA SANTA 
MERCEDES AÇUCAR E ALCOOL LTDA, CNPJ 08.434.465/0001-62, que tramita nesta Vara um incidente de Cumprimento 
de Sentença de movido por CÉSAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA. em face de USINA SÃO 
PAULO ENERGIA E ETANOL LTDA, tendo sido requerida a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no pólo 
passivo as empresas pertencentes ao grupo econômico da empresa executada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, nos termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075164-18.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL MASSAMI BRUM 
KOGAWA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 1382220, CPF 002.124.491-09, e RAFAEL MASSAMI BRUM KOGAWA – ME, CNPJ 
20654093000185, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. e outro, objetivando a 
quantia de R$ 1.057.488,94 (hum milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos). 
Julho/2018, referente Contrato de Franquia, visando a instalação e operação de uma loja “Grand Cru” na cidade Campo Grande. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da quantia acima, 
devidamente atualizada, e efetuem o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresentem 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Os réus serão isentos do pagamento de custas processuais se 
cumprirem o mandado no prazo. Não sendo cumprido o mandado no prazo e não sendo apresentados embargos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, bem como os réus serão considerados reveis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo nº 1012660- 87.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional do Tatuapé ? Comarca da Capital/SP. Faz Saber a MÁRIO PROVAZI NETO, CPF 902.263.568- 68 que por parte de 
UMBERTO DE ALMEIDA OLIVEIRA foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$15.953,76 (Outubro/20). 
referente débitos relativos ao imóvel COMERCIAL, situado em São Caetano do Sul? SP, na Avenida Presidente Kennedy, n o 3400, Sala 
1108, Bairro Santa Paula. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0014830-98.2018.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o)s herdeiros MARIA DEONEIDE, ZILDA RIBEIRO, JOACY RIBEIRO e IVONETE RIBEIRO DE LEMOS, que lhe foi 
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CONDOMINIO EDIFICIO CAVALHEIRO TOUFIC EL KHOURI em face de 
JOAQUIM DARIO RIBEIRO LEMOS, na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 125.630,88 (Fevereiro/2021), na qual foi 
arrematado o Apartamento número 143 com entrada pelo o número 4419 da Avenida Senador Vergueiro, localizado no 14° andar ou 16° 
pavimento do Edifício Cavalheiro Toufic El Khouri, pelo valor de R$ 183.287,55 por Valdir Aparecido Merlini em Agosto de 2020. Estando os 
herdeiros em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que possam se pronunciar sobre o pedido 
de Habilitação no prazode 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 690 do CPC, a fluir após os 30 dias supra, apresentem resposta. Não 
havendo habilitação, a arrematação será considerada irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva carta de arrematação em 
favor do vencedor.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Bernardo do Campo, 08/10/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1019407-45.2018.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. JOSE FABIANO CAMBOIM DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LOJA M. MAIS CACHOEIRINHA LTDA., CNPJ/MF 15.346.668/0001-62, LUCAS GARCIA DA COSTA, CPF/MF 
003.899.101-20, FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, CPF/MF 947.019.031-91 e NATHIELE MAIA PEREIRA, CPF/MF 735.191.621-72, 
que por parte de SEROPE BORKLIAN, JALE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e MARIA BERKLIAN, foi ajuizada a 
presente ação de Execução de Título Extrajudicial, para o recebimento da quantia de R$ 41.223,17 (Julho/18), referente a débitos da 
locação do imóvel situado na Avenida Parada Pinto, nº 203, Bairro Cachoeirinha, São Paulo/SP. Estando a parte executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas 
e despesas processuais, quando então a verba honorária poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o 
crédito do exeqüente,comprovando o depósito de 30 % do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 30 dias supra. Não sendo 
apresentada defesa, a parte executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015308-60.2016.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial aos confrontantes Chang Teh Shung, Empresa de Mineração Joseph Nigri 
Ltda, Nelson Guilherme de Almeida Júnior, Nelson Guilherme de Almeida,Geraldo Paulo da Costa, Evilásio Barboza de Oliveira, Paulo 
Macruz, Manoel Teperman, Henrique Muhleise, Edmilson José Sartori, Aldhemar Ferreiro - Espólio, João Evangelista Domingues e 
Giuseppe Binello, 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos,seus herdeiros ou sucessores que GLAUCO AURELIANO 
DA SILVA e outros ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a declaração de domínio sobre uma área de 689,4 hectares, ou seja, ao 
equivalente a 6.894.049,51m2 (seis milhões oitocentos e noventa e quatro mil, quarenta e nove metros e cinquenta e um decímetros 
quadrados) e perímetro de 33.742,03m (trinta e três mil setecentos e quarenta e dois metros e três centímetros); Endereços/logradouros: 
“Estrada Particular de Pesca”, Tatetos, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP: 09837-32 ou Estrada Ernesto Zabeu s/nº, Tatetos São 
Bernardo do Campo, CEP: 09837- 150, Distrito de Riacho Grande, Município e Comarca de São Bernardo do Campo, neste Estado. Imóvel 
esse cuja posse é mantida de forma mansa e pacifica há mais de 15 anos pelos autores. Estando em termos, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC. ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 25 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1027098-08.2015.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Bertoni Holmo Figueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA MARIA 
GUEDES RIZZITIELLO, brasileira, viúva, CPF/MF 048.643.748-56, CIRG 42.522.171 e RICARDO DA SILVA, CPF/MF 341.835.228-59, 
CIRG 21.828.558, na qualidade de caucionantes, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de EDMUR IMÓVEIS LTDA, para cobrança de valores referentes a mensalidades de aluguéis e contas de água 
não pagas, num montante de R$60.733,59(MAI/2015). Encontrando-se os caucionantes em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
INTIMAÇÃO destes, por edital, nos termos do art. 799, I do Código de Processo Civil, da PENHORA efetuada sobre o bem a seguir descrito: 
"o prédio residencial nº 120 da Rua Frei Henrique de Coimbra e seu respectivo terreno constituído por parte dos lotes 55 e 56 da quadra 4, do 
Bairro de Santa Terezinha, matrícula nº 20.353 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP, sendo nomeada depositária 
Zuleica Todorovic", conforme disponibilizado na internet. Especialmente para que, querendo, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo do presente 
Edital, ofereça, impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015),sob as penas da lei. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 25 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015783-66.2020.8.26.0405.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PEDRO 
PASCHOAL MASUTTI, RG nº. 13.508.124 e sua esposa HERMELINDA DE JESUS CARVALHO MASUTTI, RG nº.16.960.971 que 
ONOFRE DE BARROS SERAFIM E OUTROS ajuizaram-lhes ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva 
da escritura do imóvel situado na Rua Passagem Ulmaza Miguel Miranda, 380 – Helena Maria – Osasco/SP, Objetiva a procedência da 
ação para determinar-se a expedição da carta de adjudicação a fim de leva-la a registro imobiliário. Estando os réus em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam 
defesa, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1046594-37.2016.8.26.0053. O Dr. GUSTAVO COUBE DE 
CARVALHO, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz Saber a MANÉ-COMÉRCIO DE 
PERFUMES E INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ 57.198.038/0001-38, SANDRA REGINA PETERLEVITZ, CPF 027.679.008-14 e 
VALTERNEI KLAVA, CPF 066.265.068/97 que  MANOEL DE FREITAS SANTOS ajuizou ação Declaratória, objetivando a 
procedência da ação para determinar o cancelamento das alterações sociais arquivadas em 14/06/2012 e 10/12/2012 das empresas 
FREITAS E KLAVA LTDA ME ou MANÉ-COMÉRCIO DE PERFUMES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 57.198.038/0001-38, as 
quais levam o nome do Requerente como sócio. Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 1060572- 95.2020.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz Saber a NEMANJA ROMANOV, RG 010148428, CPF 244.801.878-
20, que por parte de ALEX DE OLIVEIRA foi ajuizada ação de execução pelo procedimento comum, objetivando receber o valor de R$ 
106.033,36 (Agosto/2020), conforme estabelece o contrato firmado entre as partes e anexo aos autos. Estando o réu em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o débito 
devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do Código de 
Processo Civil. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002152-37.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
CLEITON GARCIA CELMON, CPF nº 342.734.888- 17 que BASILIO RIBEIRO DA SILVA ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado nesta cidade, Avenida das Garoupas, 357, 
Balneário São Francisco, Capital, SP. Encontra-se em atraso os ALUGUÉIS DOS MESES DE MAIO/2018 até JANEIRO DE 2019, 
perfazendo o débito total a título de aluguéis atrasados de R$ 25.868,54 (Janeiro/2019). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o 
presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o debito, devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo 
que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos 
termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002887-13.2016.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Faz 
Saber a PADRE INÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ 15.060.241/0001-01, na pessoa de seu representante 
legal João Carlos Pompeo Nogueira e/ ou Julio Cezar Albuquerque Ranoya, bem como a JOÃO CARLOS POMPEO NOGUEIRA, CPF 
664.649.438-04 que por parte de RONALDO ALVES BRILHANTE foi ajuizada ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos 
Morais e Materiais pelo procedimento comum, referente Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal de 
Terreno e de Venda e Compra de Benfeitorias e Outras Avenças para aquisição de uma unidade Autônoma – apartamento 41, do bloco 09, 
integrante do empreendimento denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA., valor da causa R$ 15.832,00 (Abril/2016). Estando os 
réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, p/ que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, 
querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e Passado nesta Cidade de Cotia, 30 de setembro de 2021 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis Processo nº 1004210-78.2017.8.26.0100. O Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, Juiz de 
Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a ILANA AZRAK OURFALI, Brasileiro, Casada, 
Comerciante, RG 11416039, CPF 301.120.898-01 que por parte de CÉLIA KUPERMAN foi ajuizada Ação Declaratória de Nulidade de 
Negócios Jurídicos c/c Pedido Sucessivo de Indenização pelo procedimento comum, objetivando a procedência da ação para o fim de ser 
declarada a nulidade dos instrumentos de venda e compra dos imóveis relacionados nos autos, com o retorno das partes ao status quo ante 
bem como com a condenação dos réus ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Valor da causa R$2.402.427,76 
(Janeiro/2017). Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. SP. 08.11.21. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003439-55.2021.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SAID MOHAMED EL FAKIH, RG G451542-W, CPF 24114217886, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de BANCO BRADESCO S.A., alegando em síntese: O Requerido quedou-se inadimplente com relação à(s) fatura(s) de seu(s) 
cartão 4066559952800876. O inadimplemento ainda se mantém acarretando com saldo devedor de R$ 64.267,985 (Março/2021), SENDO 
QUE PODERÁ SER CONCEDIDO DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA OU MESMO PARCELADO JUNTO AO 
NÚCLEO DE ACORDOS - (34) 2512.9191. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de 
novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060301-26.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro Comarca da Capital/SP., na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIELLE 
APARECIDA VIANA, RENATA VIANA ZANIN e PEDRO HENRIQUE ZANIN, herdeiros do espolio de RENATO ZANIN CPF : 
126.339.878-26, nos autos da presente ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a cobrança de R$ 
95.909,48 (Outubro/2019) referente débitos relativos aos cartões de credito 4066559929667895, 5491591001645988 e 
0375134706470105. Estando os herdeiros em lugar ignorado, expede-se o presente EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que possam se, pronunciar sobre a inclusão/habilitação dos mesmos no polo passivo da ação supra no prazo de 15 dias úteis, nos 
termos do art. 690 do CPC, a fluir após os 20 dias, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 29 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002726-23.2019.8.26.0079. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SAMUEL 
ROCHA RODRIGUES DA SILVA, CPF 459.807.198-22,que por parte de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A foi ajuizada 
ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 23.090,12 (Abril/19). Referente Termo de Renegociação Contratual e 
Confissão de Dívidas, firmado entre as partes, em 23/10/2016 relativo ao apartamento nº 104 – loco 19 do Condomínio Parque Braga, 
situado na Rua Orlando Gamito, nº 171, Bairro Vila Cidade Jardim - Botucatu/SP. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se 
edital, para que em 3(três) dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a 
contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) 
ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,Alternativamente, no lugar dos embargos, 
mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Botucatu, aos 06 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013610-03.2019.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NORMÁRIO 
FERREIRA DA SILVA, RG 1327053209, CPF 33804163807 e todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento 
que a empresa FAZGRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CNPJ 61.950.796/0001-38 lhe ajuizou AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER para que o Réu efetive a escrituração definitiva do imóvel Lote 18, Quadra K e averbação de domínio na 
matrícula nº 104030 em sua titularidade perante o 1º RI da Comarca de Jundiaí/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 17 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039782-02.2019.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Varlese Hillal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a USINA SANTA 
MERCEDES AÇUCAR E ALCOOL LTDA, CNPJ 08.434.465/0001-62, que tramita nesta Vara um incidente de Cumprimento 
de Sentença de movido por CÉSAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA. em face de USINA SÃO 
PAULO ENERGIA E ETANOL LTDA, tendo sido requerida a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no pólo 
passivo as empresas pertencentes ao grupo econômico da empresa executada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, nos termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075164-18.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL MASSAMI BRUM 
KOGAWA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 1382220, CPF 002.124.491-09, e RAFAEL MASSAMI BRUM KOGAWA – ME, CNPJ 
20654093000185, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de GRAND CRU IMPORTADORA LTDA. e outro, objetivando a 
quantia de R$ 1.057.488,94 (hum milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos). 
Julho/2018, referente Contrato de Franquia, visando a instalação e operação de uma loja “Grand Cru” na cidade Campo Grande. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da quantia acima, 
devidamente atualizada, e efetuem o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresentem 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Os réus serão isentos do pagamento de custas processuais se 
cumprirem o mandado no prazo. Não sendo cumprido o mandado no prazo e não sendo apresentados embargos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, bem como os réus serão considerados reveis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo nº 1012660- 87.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 
do Foro Regional do Tatuapé ? Comarca da Capital/SP. Faz Saber a MÁRIO PROVAZI NETO, CPF 902.263.568- 68 que por parte de 
UMBERTO DE ALMEIDA OLIVEIRA foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$15.953,76 (Outubro/20). 
referente débitos relativos ao imóvel COMERCIAL, situado em São Caetano do Sul? SP, na Avenida Presidente Kennedy, n o 3400, Sala 
1108, Bairro Santa Paula. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de 
fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0014830-98.2018.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o)s herdeiros MARIA DEONEIDE, ZILDA RIBEIRO, JOACY RIBEIRO e IVONETE RIBEIRO DE LEMOS, que lhe foi 
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CONDOMINIO EDIFICIO CAVALHEIRO TOUFIC EL KHOURI em face de 
JOAQUIM DARIO RIBEIRO LEMOS, na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 125.630,88 (Fevereiro/2021), na qual foi 
arrematado o Apartamento número 143 com entrada pelo o número 4419 da Avenida Senador Vergueiro, localizado no 14° andar ou 16° 
pavimento do Edifício Cavalheiro Toufic El Khouri, pelo valor de R$ 183.287,55 por Valdir Aparecido Merlini em Agosto de 2020. Estando os 
herdeiros em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que possam se pronunciar sobre o pedido 
de Habilitação no prazode 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 690 do CPC, a fluir após os 30 dias supra, apresentem resposta. Não 
havendo habilitação, a arrematação será considerada irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva carta de arrematação em 
favor do vencedor.Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Bernardo do Campo, 08/10/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1019407-45.2018.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. JOSE FABIANO CAMBOIM DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LOJA M. MAIS CACHOEIRINHA LTDA., CNPJ/MF 15.346.668/0001-62, LUCAS GARCIA DA COSTA, CPF/MF 
003.899.101-20, FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, CPF/MF 947.019.031-91 e NATHIELE MAIA PEREIRA, CPF/MF 735.191.621-72, 
que por parte de SEROPE BORKLIAN, JALE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e MARIA BERKLIAN, foi ajuizada a 
presente ação de Execução de Título Extrajudicial, para o recebimento da quantia de R$ 41.223,17 (Julho/18), referente a débitos da 
locação do imóvel situado na Avenida Parada Pinto, nº 203, Bairro Cachoeirinha, São Paulo/SP. Estando a parte executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas 
e despesas processuais, quando então a verba honorária poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o 
crédito do exeqüente,comprovando o depósito de 30 % do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 30 dias supra. Não sendo 
apresentada defesa, a parte executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015308-60.2016.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial aos confrontantes Chang Teh Shung, Empresa de Mineração Joseph Nigri 
Ltda, Nelson Guilherme de Almeida Júnior, Nelson Guilherme de Almeida,Geraldo Paulo da Costa, Evilásio Barboza de Oliveira, Paulo 
Macruz, Manoel Teperman, Henrique Muhleise, Edmilson José Sartori, Aldhemar Ferreiro - Espólio, João Evangelista Domingues e 
Giuseppe Binello, 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos,seus herdeiros ou sucessores que GLAUCO AURELIANO 
DA SILVA e outros ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a declaração de domínio sobre uma área de 689,4 hectares, ou seja, ao 
equivalente a 6.894.049,51m2 (seis milhões oitocentos e noventa e quatro mil, quarenta e nove metros e cinquenta e um decímetros 
quadrados) e perímetro de 33.742,03m (trinta e três mil setecentos e quarenta e dois metros e três centímetros); Endereços/logradouros: 
“Estrada Particular de Pesca”, Tatetos, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP: 09837-32 ou Estrada Ernesto Zabeu s/nº, Tatetos São 
Bernardo do Campo, CEP: 09837- 150, Distrito de Riacho Grande, Município e Comarca de São Bernardo do Campo, neste Estado. Imóvel 
esse cuja posse é mantida de forma mansa e pacifica há mais de 15 anos pelos autores. Estando em termos, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC. ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 25 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1027098-08.2015.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Bertoni Holmo Figueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA MARIA 
GUEDES RIZZITIELLO, brasileira, viúva, CPF/MF 048.643.748-56, CIRG 42.522.171 e RICARDO DA SILVA, CPF/MF 341.835.228-59, 
CIRG 21.828.558, na qualidade de caucionantes, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de EDMUR IMÓVEIS LTDA, para cobrança de valores referentes a mensalidades de aluguéis e contas de água 
não pagas, num montante de R$60.733,59(MAI/2015). Encontrando-se os caucionantes em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
INTIMAÇÃO destes, por edital, nos termos do art. 799, I do Código de Processo Civil, da PENHORA efetuada sobre o bem a seguir descrito: 
"o prédio residencial nº 120 da Rua Frei Henrique de Coimbra e seu respectivo terreno constituído por parte dos lotes 55 e 56 da quadra 4, do 
Bairro de Santa Terezinha, matrícula nº 20.353 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André/SP, sendo nomeada depositária 
Zuleica Todorovic", conforme disponibilizado na internet. Especialmente para que, querendo, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo do presente 
Edital, ofereça, impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015),sob as penas da lei. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 25 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015783-66.2020.8.26.0405.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PEDRO 
PASCHOAL MASUTTI, RG nº. 13.508.124 e sua esposa HERMELINDA DE JESUS CARVALHO MASUTTI, RG nº.16.960.971 que 
ONOFRE DE BARROS SERAFIM E OUTROS ajuizaram-lhes ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva 
da escritura do imóvel situado na Rua Passagem Ulmaza Miguel Miranda, 380 – Helena Maria – Osasco/SP, Objetiva a procedência da 
ação para determinar-se a expedição da carta de adjudicação a fim de leva-la a registro imobiliário. Estando os réus em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam 
defesa, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1046594-37.2016.8.26.0053. O Dr. GUSTAVO COUBE DE 
CARVALHO, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz Saber a MANÉ-COMÉRCIO DE 
PERFUMES E INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ 57.198.038/0001-38, SANDRA REGINA PETERLEVITZ, CPF 027.679.008-14 e 
VALTERNEI KLAVA, CPF 066.265.068/97 que  MANOEL DE FREITAS SANTOS ajuizou ação Declaratória, objetivando a 
procedência da ação para determinar o cancelamento das alterações sociais arquivadas em 14/06/2012 e 10/12/2012 das empresas 
FREITAS E KLAVA LTDA ME ou MANÉ-COMÉRCIO DE PERFUMES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 57.198.038/0001-38, as 
quais levam o nome do Requerente como sócio. Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 1060572- 95.2020.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz Saber a NEMANJA ROMANOV, RG 010148428, CPF 244.801.878-
20, que por parte de ALEX DE OLIVEIRA foi ajuizada ação de execução pelo procedimento comum, objetivando receber o valor de R$ 
106.033,36 (Agosto/2020), conforme estabelece o contrato firmado entre as partes e anexo aos autos. Estando o réu em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o débito 
devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do Código de 
Processo Civil. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002152-37.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
CLEITON GARCIA CELMON, CPF nº 342.734.888- 17 que BASILIO RIBEIRO DA SILVA ajuizou ação de Despejo por falta de 
pagamento em fase de cobrança referente débitos, relativos a locação do imóvel situado nesta cidade, Avenida das Garoupas, 357, 
Balneário São Francisco, Capital, SP. Encontra-se em atraso os ALUGUÉIS DOS MESES DE MAIO/2018 até JANEIRO DE 2019, 
perfazendo o débito total a título de aluguéis atrasados de R$ 25.868,54 (Janeiro/2019). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o 
presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o debito, devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo 
que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos 
termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002887-13.2016.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Faz 
Saber a PADRE INÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ 15.060.241/0001-01, na pessoa de seu representante 
legal João Carlos Pompeo Nogueira e/ ou Julio Cezar Albuquerque Ranoya, bem como a JOÃO CARLOS POMPEO NOGUEIRA, CPF 
664.649.438-04 que por parte de RONALDO ALVES BRILHANTE foi ajuizada ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos 
Morais e Materiais pelo procedimento comum, referente Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal de 
Terreno e de Venda e Compra de Benfeitorias e Outras Avenças para aquisição de uma unidade Autônoma – apartamento 41, do bloco 09, 
integrante do empreendimento denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA., valor da causa R$ 15.832,00 (Abril/2016). Estando os 
réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, p/ que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, 
querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e Passado nesta Cidade de Cotia, 30 de setembro de 2021 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis Processo nº 1004210-78.2017.8.26.0100. O Dr. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA, Juiz de 
Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a ILANA AZRAK OURFALI, Brasileiro, Casada, 
Comerciante, RG 11416039, CPF 301.120.898-01 que por parte de CÉLIA KUPERMAN foi ajuizada Ação Declaratória de Nulidade de 
Negócios Jurídicos c/c Pedido Sucessivo de Indenização pelo procedimento comum, objetivando a procedência da ação para o fim de ser 
declarada a nulidade dos instrumentos de venda e compra dos imóveis relacionados nos autos, com o retorno das partes ao status quo ante 
bem como com a condenação dos réus ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Valor da causa R$2.402.427,76 
(Janeiro/2017). Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o 
prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. SP. 08.11.21. 
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lanceja.com.br (11) 4426-5064
Visitação, Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

 LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO ON-LINE E PRESENCIAL

DATA: 20/12/2021 - 14h30 - Lote único de bem Imóvel
A.C CAMARGO CÂNCER CENTER - CNPJ n.º 60.961.968/0001-06

APARTAMENTO EM PERDIZES, SÃO PAULO/SP - Edifício Itajubá - com 78,60 m², 9º andar,
 02 Dorm., 02 Banheiros + Vaga Garagem. Na Rua Iperoig, nº 554, Perdizes, São Paulo/SP

IMÓVEL DESOCUPADO! IPTU E CONDOMÍNIO QUITADOS!
Matrícula nº 46.663 do 2º C.R.I. DE SÃO PAULO/SP

Lance Inicial: R$ 420.000,00 - Oportunidade!

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial - Venda "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. LOCAL DO LEILÃO: Rua Laura, nº 138, Centro - Santo André/SP

EDITAL DE LEILÃO
DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇAS

JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Público Oficial e representante da 
rede COOPEREX, matriculado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, sob o 
nº 19/302-L, com endereço na Rua Guarani, nº 1556, em Toledo/PR, telefone (45) 

99989-5111, e-mail: comercial@jmleiloes.com.br, FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pela 
COMITENTE URBANO FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 21.542.179/0001-89, VENDERÁ, 
nos termos do Estatuto do Leiloeiro (Decreto nº 21.981/1932) e da Instrução Normativa DREI nº 
72/2019, em DUAS PRAÇAS, sendo a 1ª Praça no dia 27/12/2021, e a 2ª Praça no dia 29/12/2021, 
com horário das praças abaixo descrito(s) junto a cada lote, exclusivamente na modalidade onli-
ne, pelo site https://jmleiloes.cooperex.bomvalor.com.br/, o(s) bem(ns) adiante descrito(s), a partir 
do(s) lance(s) inicial(is) indicado(s) abaixo, em cada lote, para pagamento de dívida com garantia 
de alienação fiduciária pelo(s) contrato(s) descrito(s) em cada lote, do(s) executado(s): ANA MARIA 
MEIZOSO VILARINO ZIMBARDI, CPF/MF sob nº 040.791.348-35; SERGIO ZIMBARDI, CPF/MF 
sob nº 034.106.498-08. LOTE 01 – APARTAMENTO Nº 303-N, Tipo “B”, localizado no 3º pavimen-
to, da Torre Norte (2), integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MAISON MONTBLANC”, situado na Avenida Oiapoque, nº 65, esquina com a Alameda Amazonas, 
no loteamento “Alphaville – Centro Industrial e Comercial”, no Município e Comarca de Barueri/SP. 
Limites e confrontações descritas na matrícula 163.208 do Cartório de Registro de Imóveis de Ba-
rueri/SP. Imóvel sem pendências/ônus. Imóvel Ocupado. Garantia de alienação fiduciária do Instru-
mento particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças nº 
23042019; 1ª praça: 27/12/2021 às 13hs – Lance mínimo: R$5.074.327,40; 2ª praça: 29/12/2021 às 
13hs – Lance mínimo: R$5.933.841,82. ● As praças serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial 
Sr. Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR sob nº 19/302-L, e serão divulgadas na plataforma 
eletrônica https://jmleiloes.cooperex.bomvalor.com.br/. ● A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante a 
pagamento à vista. ● As despesas relativas à Comissão de Leiloeiro (5%), Registro, FUNREJUS, 
IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e demais Impostos e Taxas correrão por conta exclusiva do 
arrematante. ● O devedor possui preferência de compra até a realização do segundo leilão, através 
de pagamento à vista, sendo que, exercendo esse direito, deverá pagar todas as despesas relacio-
nadas ao imóvel, bem como a comissão do leiloeiro no montante de 5% do valor da recompra. ● O 
Pagamento dos valores da Arrematação bem como da Comissão do Leiloeiro deverão ser realizados 
por meio de depósito, PIX ou transferência em Conta Corrente informados pelo Leiloeiro em até 48 
horas após a compra. ● O arrependimento da arrematação obrigará o Arrematante desistente ao 
pagamento da Comissão do Leiloeiro (5%) mais multa de 20% sobre o valor da avaliação do imóvel, 
e ficará sujeito a sanções legais, cíveis e criminais, nos termos da lei. ● O arrematante adquire o 
imóvel na condição “ad corpus”, no estado de conservação em que se encontra, inclusive no tocante 
a eventuais ações, ocupantes, locatários e/ou posseiros, bem como, regularização das benfeitorias 
junto aos órgãos competentes. A desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante, nos 
termos do artigo 30 da Lei 9.514/97. ● O(s) Imóvel(is) não possui(em) pendências. ● O(s) imóvel(is) 
acima teve/tiveram sua descrição resumida, autorizada pela Lei Federal nº 7433/85 e na forma do 
Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. ● O Leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto deste Edital. ● Caso 
haja arrematante a Ata de Arrematação será firmada em até 15 dias da data do leilão. ● ATENÇÃO: 
Para participar dos leilões/praças, os interessados deverão cadastrar-se com antecedência mínima 
de 48h ao término do leilão, no site acima mencionado, e proceder a habilitação para que partici-
pem da hasta. Informações através do Fone: (45) 99989-5111 e/ou email: comercial@jmleiloes.com.
br. ● Publicações no site https://jmleiloes.cooperex.bomvalor.com.br/, na Rede COOPEREX https://
cooperex.bomvalor.com.br/ e no Jornal Gazeta SP, nas datas de 15, 16 e 17 de dezembro de 2021, 
nos termos do Art. 38 do Decreto Federal nº 21.981/32. Por fim, fica(m) cientificada(s) acerca das 
datas das Praças do presente leilão, caso não a tenham sido por outro meio, as seguintes pessoas: 
Executado(s) ANA MARIA MEIZOSO VILARINO ZIMBARDI, brasileira, casada sob o regime da se-
paração total de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade/RG sob nº 
8.787.043-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 040.791.348-35, residente e domiciliada na PRAÇA 
OIAPOQUE, 360 – APTO 1702 BARUERI/SP CEP 06454-060; SERGIO ZIMBARDI, brasileiro, ca-
sada sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG 
sob nº 9.237.487-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.106.498-08, residente e domiciliado na 
PRAÇA OIAPOQUE, 360 – APTO 1702 BARUERI/SP CEP 06454-060. Todas as demais regras e 
condições aplicáveis estão disponíveis no Portal https://cooperex.bomvalor.com.br/. A alienação obe-
decerá ao disposto na legislação aplicável (Decreto n° 21.981/1932, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427/1933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, e Instrução Normativa DREI 
nº 72/2019). Joney Marcelo Lopes Ferreira - Leiloeiro Oficial - JUCEPAR 19/302-L PR

20/12/2021 A PARTIR DAS 9:10h. ID: 101526. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: MT. CASA 124M² NO PARQUE RES. BURITI - 
RONDONÓPOLIS/MT. 20/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101296. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 62M² NO JARDIM 
IPAUSSURAMA, CAMPINAS/SP. 20/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101576. SOLD VTL COMÉRCIO. Loc.: SP. RELÓGIOS, KITS XENON, 
MOTOR SPINDLE, MICRO-TRAK FM750, HIPSÔMETRO, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100066. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª 
PRAÇA. Loc.: MT. CASA 143M² EM VÁRZEA GRANDE/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:10h. ID: 100929. 
MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 162M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:20h. ID: 101401. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RS. CASA 300M² EM PASSO FUNDO/RS - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101284. SOLD PLANDAR COMÉRCIO. Loc.: SP. BOMBAS HIDRÁULICAS E KITS 
INJETORES. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101764. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° LEILÃO. Loc.: GO, MG, PA, PR, RJ, SP. PAGAMENTO 
EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101655. SOLD CTX LOCAÇÃO E TRANSPORTES. Loc.: RS. ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DOOSAN E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101235. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF 
- 2ª PRAÇA. Loc.: PB. APTO. 60M² NO SANTA CRUZ EM CAMPINA GRANDE/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 100590. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 88M² NO RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101190. MA IMÓVEIS - CREDITAS - 20/12/2021. Loc.: SP. CASA 
190M² NA BARRA FUNDA EM SÃO PAULO/SP - PAGTO 3 X. 20/12/2021 A PARTIR DAS 18:30h. ID: 101408. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: PB. CASA EM COND. 240M² NO CENTRO, LAGOA SECA/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA. 21/12/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. ID: 101236. SOLD FACULDADE SUMARÉ. Loc.: SP. FIREWALL DELL, NOTEBOOKS I3, CPU’S (STI-CORE I3), SWITCHS 3COM, MESAS, 
CADEIRAS, MONITORES, ETC. 21/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101376. MA IMÓVEIS - PLANIK AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² NA 
VILA SANTA MARINA, SÃO PAULO/SP. 21/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101729. MA IMÓVEIS - CURY 3° LEILÃO. Loc.: RJ. CASAS, 
APARTAMENTOS E LOJA EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. 22/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101821. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - AF 1ª 
PRAÇA. Loc.: SP. APTO 92M² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101710. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. TAPETES, MESAS, APARADORES, BUFFET, LUMINÁRIAS, QUADROS, RACKS, ARMÁRIOS, ETC. 
22/12/2021 A PARTIR DAS 10:31h. ID: 101715. SOLD IMPORTWAY. Loc.: ES, SC, SP. QUADRICÍCLOS, MINI MOTOS, MINI CARROS ELÉTRICOS, 
PATINETES ELÉTRICOS, MÁQUINA DE FUMAÇA, CONTAINER FLEXITANK, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101711. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TELEVISORES, CHALEIRAS, ASPIRADORES, BEBEDOUROS, FRITADEIRAS, ESCOVAS, SECADORES, ETC. 
22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101815. SOLD MANUT. Loc.: MG. MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR, CORTADORA DE PISO, VASSOURA 
ROTATIVA, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 101742. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 192M² EM 
COSMORAMA, MESQUITA/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101780. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM PORANGABA, ÁGUAS DE SÃO PEDRO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/12/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101733. SOLD FEDERAL MÁQUINAS. Loc.: DF. TRATOR DE ESTEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, EMPILHADEIRA HYSTER, 
ROLO COMPACTADOR, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101640. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO. 69M² NA 
CREMAÇÃO, BELÉM/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101631. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. SALA COMERCIAL, 37M², 1 VAGA NA BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101727. SOLD PRIMO MÁQUINAS. Loc.: SP. FORNO DE FUNDIÇÃO, SOPRADORA, EMPILHADEIRA, MISTURADOR, 
ROBÔ INDUSTRIAL KUKA, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101200. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 400M² 
EM JACAREÍ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101260. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: ES. APTO. 83M² NO ATAÍDE EM VILA VELHA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 
101805. SOLD ELETRAC EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. REBOCADORES E TRANSPALETEIRAS ELÉTRICAS. 17/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 
101609. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO. 78M² NO CENTRO EM DIADEMA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
21/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101297. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 62M² NO JARDIM IPAUSSURAMA, 
CAMPINAS/SP. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100771. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 398M² NO JD 
MARAJOARA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 101354. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 227M² EM MARILUZ/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. 
ID: 101348. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 112M², 1 VAGA NO JARDIM CASA PINTADA, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101455. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: CE. CASA 180M², 
URUCUNEMA, EUSÉBIO/CE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 101822. MA IMÓVEIS - BANCO INTER 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 92M² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 100750. MA 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 381² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 
15:45h. ID: 101451. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA EM COND.46M² NO PARQUE CALIFÓRNIA, JACAREÍ/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

17/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101242. MA IMÓVEIS - INERGUS. Loc.: SE. TERRENO EM ARACAJU/SE - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
17/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101751. MULTIVALE. Loc.: SP. RENAULT SANDERO, BMW X6, JEEP CHEROKEE, MINI CARREGADEIRA 
GEHL, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101459. OLÉ. Loc.: GO. SUCATAS DE: ENCHEDEIRA, COMPRESSOR, PARTES DE INOX, 
CARDBOARDA, PLATAFORMA, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101664. ARMAC. Loc.: SP. CAMINHÃO PRANCHA, MINI 
CARREGADEIRA, SUCATA DE MINI CARREGADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, E ROLO COMPACTADOR. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 
101697. TRANSPORTADORA VALE DA SERRA - 13:30H. Loc.: MT. CAMINHÃO TANQUE, CAVALOS MECÂNICOS MERCEDES-BENZ, VOLVO E 
SCANIA, BITREM TANQUE, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101691. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. ESCRITÓRIOS CARPA BR, 
ENSACADORAS, QUEIMADORES E ARES CONDICIONADOS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101725. AUTOMETAL. Loc.: SP. TORNO 
VERTICAL. SISTEMA DE PINTURA, ROBÔ KAWASAKI, MÁQUINA DE MEDIÇÃO, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101716. ÓTIMA. 
Loc.: ES, RJ. GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, ESCAVADEIRAS E MAIS. 21/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101702. 
PARANAPANEMA DESATIVAÇÃO CAPUAVA. Loc.: SP. SUCATA DE TREFILA DE TUBOS, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, E PONTE ROLANTE DUPLA LIGA/ 
PÓRTICO UNIVIGA. 21/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101613. FÓRMULA ZERO. Loc.: PA. VEÍCULOS LEVES: FIAT FIORINO, MERCEDES-
BENZ 415, FIAT TORO, VOLKSWAGEN AMAROK, ETC. 21/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101754. VOLVO. Loc.: PR. TRATORES AGRALE, 
ARMÁRIOS, MOTORES, PALETEIRAS, CILINDROS, PALETES. 21/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101759. MINERAÇÃO MARACÁ. Loc.: GO. 
PRENSA HIDRÁULICA FORZAN, ANO 2018, CAP. 20 TON. 21/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101795. NISSAN. Loc.: RJ. COLETORES DE 
ESCAPE, FARÓIS, MÓDULOS, FECHADURAS E OUTROS. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101543. ENGEFORTE JM LOCAÇÕES. Loc.: MG. 
CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO BASCULANTE, ÔNIBUS URBANO, MICROÔNIBUS, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ETC. 22/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. ID: 101601. CIMCOP. Loc.: MG, PA. TRATORES E GERADOR (BELO HORIZONTE/MG). 22/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 
ID: 101722. FBF CONSTRUTORA. Loc.: PR, SC. CAMINHÕES BETONEIRA, BASCULANTES E TANQUE, CAVALOS MECÂNICOS, PÁS CARREGADEIRAS, 
ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101698. BP BUNGE. Loc.: MG. MITSUBISHI L200 E PLAINA. 
23/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101740. UPL DO BRASIL. Loc.: SP. TRATOR FORD 4610, ROSCA TRANSPORTADORA EM INOX E OUTROS. 
23/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101642. COMPARTILHADO 1110 A. Loc.: AM, MG, MS, PE, RJ, SP. SUCATAS DE DUTOS, SUPORTES, 
CONJUNTOS COLETORES, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101643. COMPARTILHADO 1110 B. Loc.: PR. VEÍCULOS LEVES. 
23/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101625. GM. Loc.: SP. PONTE ROLANTE BARDELLA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101772. 
Ecourbis. Loc.: Caminhões.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101561. DETRAN - BA: VEÍCULOS CONSERVADOS - ALAGOINHAS. Loc.: BA. Veículos Conservados - 
Alagoinhas. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 101567. DETRAN - BA - SUCATAS APROVEITÁVEIS -ALAGOINHAS. Loc.: SP. Sucatas 
Aproveitáveis - Alagoinhas. 22/12/2021 A PARTIR DAS 11:01h. ID: 101563. DETRAN - BA: VEÍCULOS CONSERVADOS - IRECÊ. Loc.: BA. Veículos 
Conservados - IRECÊ. 22/12/2021 A PARTIR DAS 12:01h. ID: 101564. DETRAN - BA - SUCATAS APROVEITÁVEIS - IRECÊ. Loc.: BA, GO, SP. Sucatas 
Aproveitáveis - IRECÊ. 22/12/2021 A PARTIR DAS 13:01h. ID: 101565. DETRAN - BA - VEÍCULOS CONSERVADOS - SALVADOR. Loc.: BA. Veículos 
Conservados - SALVADOR. 22/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101566. DETRAN - BA - SUCATAS APROVEITÁVEIS - SALVADOR. Loc.: SP. 
Sucatas Aproveitáveis - SALVADOR.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101726. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADOR, COMPRESSOR, TEAR, MAQ DE SOLDA. 20/12/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. ID: 101652. LUMA. Loc.: SP. VEÍCULOS BLINDADOS (SÃO PAULO/SP). 21/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101786. LOG 
SYSTEMS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CESTOS, CAIXAS, MINI PORTA PALLETS, BANDEJAS. 22/12/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. ID: 101785. AMG COMEX. Loc.: SP. PLATAFORMA DE CORTE CASE, TANQUE CO2, GERADOR 325KVA, EMPILHADEIRAS, P. PALLETS, 
MAQ. OPERATRIZES. 23/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101787. LOG BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA 
PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101477. MAGPARANÁ. Loc.: PR. AUTOPROPELIDOS COLHEITADEIRAS SEMEADEIRAS TANQUE 
ABASTECEDOR PLANTADEIRAS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101551. SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ. Loc.: PR, RJ, RS, SC. 
APARTAMENTO IMÓVEIS COMERCIAIS IMÓVEIS RESIDENCIAIS VEICULOS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101295. HW DA CRUZ EIRELI. 
Loc.: PR. CAMINHÕES TRATORES MÁQUINAS PESADAS GUINDASTE. 22/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101588. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VIRMOD/PR. Loc.: PR. ÔNIBUS E VEICULO.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/12/2021 A PARTIR DAS 9:01h. ID: 101686. PREFEITURA CAMPO MAGRO/PR. Loc.: PR. RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, SUCATAS 
DE VEICULOS E BENS EM GERAL.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100896. TRT 2 - ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. Loc.: SP. Imóvel Residencial Com 742,39m², 
Vila De São Fernando.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Julio Abdo Costa Calil - JUCESP nº 813.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

ERRATAS: DATA: 19/05/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 95656. LOTE: 1657. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO 

LOTE: HONDA CB250F TWISTER CBS (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2MC4400LR200503. ANO FAB/

MODELO: 2020/2020. PLACA: BMR9C39.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

CLARO S.A., torna público que requereu
da Secretaria Municipal de Planejamento
e Meio Ambiente de Itapecerica da Serra,
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO,
para ESTAÇÃO RÁDIO BASE, sito a RUA
MANOEL MARQUES DA SILVEIRA, 245,
JARDIM DO EDÉN.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003149-49.2019.8.26.0445  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE 
ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.   
FAZ SABER a(o) JOÃO EVANGELISTA BARBOSA, Brasileiro, Solteiro, Técnico em Química, RG 246876141, CPF 
144.754.088-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO 
S.A., objetivando o recebimento da quantia de 24.612,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove 
centavos) em virtude da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, 
firmado em 01 de Agosto de 2014, sob o nº 621/3.665.684, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ser resgatado 
em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 653,83 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) 
cada, com vencimento da primeira para o dia 01/09/2014, sendo as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes. 
Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executado não 
disponibilizava na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida 
venceu-se antecipadamente, tornando-o inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o 
débito vencido; após esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, 
requerendo a citação do Executado para que o mesmo efetue o pagamento do débito no valor supramencionado, 
devidamente corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens 
quantos bastem para a garantia do débito. E por estar o Executado em lugar incerto e não sabido, determinou o MM. Juiz 
sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo de 20 (vinte) dias, fica JOÃOEVANGELISTA BARBOSA, 
para os atos e termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de 24.612,49 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão 
computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 10%sobre o valor do débito corrigido, sob 
pena de penhora. CIENTIFICADO de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro do prazo especificado, a verba 
honorária será reduzida pela metade. INTIMADO de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 
mandado de citação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, CIENTIFICADO de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada 
requerer o pagamento do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916do CPC). Ficando ainda 
INTIMADO que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja alegada ignorância, é expedido o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 
de novembro de 2021. 

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

9BFZH54S9L8425446 - 9BFZB65V6L8779439 - 8AFAR23N4HJ417326 - 9BFZB55S9M8831793 - 8AFAR22N5NJ227158 - 9BFZB55S3M8831045 
9BFZH54L4M8054920 - 9BFZH54J4J8117184 - 8AFAR23L1NJ256959 - 9BFZB55V2K8711924 - 9BFZH55L8F8286521 - 8AFAR23L3MJ209415
8AFAR23NONJ227163 - 9BFZB55S6K8742342 - 9BFZH54L7F8163908 - 9BFZD55PXFB748627 - 8AFAR23L7NJ227174 - 8AFSZZFFCGJ425802
8AFAR23LXNJ256958 - 9BFZD55P5EB664777 - 8AFAR23L6NJ227179 - 8AFSZZFFCFJ301977 - 9BFYEB5J7GBL93338 - 94BF1543HHV052586
9BFZH55L1H8352555 - 8AFAR22N6NJ227153 - 9BFZH55L3F8241812 - 9BFZF54P5C8329928 - 9BFZB55HXF8965672 - 8AFAR23L6NJ227182
8AFAR23N4KJ108110 - 8AFAR23N9NJ227162 - 8AFUZZFHCBJ417465 - 8AFUZZFHCAJ318339 - 9BFZB55P6D8785223 - 8AFAR22N3NJ227157
3FAHP08Z48R170977 - 9BFZB55H2E8868190 - 8AFSZZFHCEJ191126 - 9BFZB55H5D8788316 - 9BFZB55H0F8551445 - 3FADP4EK7DM134687
9BFZD55P0FB786058 - 3FA6P0K95DR239184 - 9BFZF55P3C8270022 - 9BFZB55H7F8537400 -  3FADP4BK6DM133597 -  8AFAR23N4FJ304053
3FA6P0D93GR334490 - 8AFTZZFFCDJ104654 - 8AFAR23L5HJ423585 - 9BFZB55H9F8541478 - 9BFZB55S7J8695255 - 9BFZK03A69B042217 
9BFZD55P8EB666085 -  8AFAR23L3NJ227186 -  8AFAR23L1NJ227185 - 9BFZB55P3H8629887

LEILÃO APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING, TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA 

DIA 17 DE DEZEMBRO 2021 (SEXTA FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ON-LINE ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

Notificação  Extrajudicial -  São  Paulo,  26/11/2021. -
Assunto:  Contrato de Arrendamento -  Falta  de Pagamento.
Notificante: Consuelo Rubio proprietária do imóvel. Notificado:
Carlos Roberto Hipolito, arrendatário do imóvel. Imóvel: banca
de jornais e revistas, em aço inox, com dimensão de 6,00 x
1,80, TPU nº 54914/2021, localizada na Alameda Santos em
frente ao  nº 1827,  próximo da esquina da Al.  Min.  Rocha
Azevedo,  São Paulo/SP. -  Objeto.  Ilmo  Sr. Carlos  Roberto
Hipolito.  A  Sra.  Consuelo  Rubio,  por  intermédio  de  sua
bastante procuradora Daniela  Aparecida Salatino -  OAB/SP
289.515 - telefone celular 11-9-9848-1949, vem através desta
Notificação  expor:  Servimo-nos  da  presente  notificação
extrajudicial  e  legalmente  amparados  pelo  Artigo  726  e
seguintes do Código de Processo Civil e da legislação que
rege  as  relações locatícias  no  país,  Lei  8.245/91  (Lei  do
Inquilinato),  Notificar formalmente e respeitosamente Vossa
Senhoria que há incidência de débitos do imóvel (banca de
jornal) citado logo acima. Conforme pactuado entre as partes
pelo Contrato Particular de Arrendamento de Banca de Jornal
(anexa  a  presente  notificação)  restou  acordado  que  os
aluguéis  devidos  seriam  no  valor  de  R$1.000,00  e  que
deveriam  ser  pagos  até  a  data  do  dia  8  de  cada  mês
subsequente  da  assinatura  do  pacto,  conforme  Cláusula
Sexta, além de pagar os impostos conforme Cláusula Quinta.
Desta forma, Vossa Senhoria está em débito com a notificante
pelo não pagamento dos aluguéis dos meses de abril de 2019
até 11/2021. Dispõem a Cláusula 5º que o arrendatário é o
responsável  pelos  pagamentos  dos  impostos  e  taxas  que
incidam diretamente  sobre  a  atividade  de  jornaleiro,  bem
como conta de luz, o que não ocorreu, sendo que hoje tem-se
débito de energia elétrica no montante de R$900,00 e TPU no
valor  aproximado  de  R$13.000,00,  e  aluguéis  no  valor  de
R$41.599,79. Ressalta-se que hoje o débito atualizado é de
R$ 55.499,79: Cumpre esclarecer que venceu em 26/11/21 o
prazo solicitado pelo notificado para o pagamento do débito e
ou proposta de compra. Desta maneira, conforme os fatos e
cálculos expostos Requer a notificante expõem que tomara as
medidas para efetuar a cobrança dos referidos débitos como o
protesto de títulos e medidas judiciais cabíveis para dirimir o
conflito. Daniela Aparecida Salatino - OAB/SP 289.515. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias (úteis) - Processo nº 
1036798-75.2016.8.26.0100  O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 
Central - Comarca da Capital/SP, Dr. João de Oliveira 
Rodrigues Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a YES 
Tiltap Tecnologia em Construções Ltda. (CNPJ: 
12.294.273/0001-75), na pessoa do seu representante 
legal Manoel Paulo Cavalcante, ou quem de direito, que 
lhe foi proposta uma Ação de Pedido de Falência por 
parte de Paupedra Pedreiras Pavimentações e 
Construções Ltda., por inadimplência ao pagamento das 
duplicatas mercantis nº 5531, 5532, 5610, 5611 e 5649, no 
total de R$ 126.827,38 (a atualizar). Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 
dias (úteis), a fluir o prazo supra, apresente defesa, ou, nos 
termos da lei, deposite a quantia correspondente ao total do 
crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do 
depósito com juros e correção monetária, acrescida de 
custas, despesas processuais e honorários fixados em 
10% do valor do débito, sob pena de decretação da 
falência. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da Lei. São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.

www.gazetasp.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1031148-34.2018.8.26.0114.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) FABIANA MACCAGNANI CAMPOS
URSULINO, Brasileira, Casada, Empresária, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú
Unibanco S/A, alegando, em síntese, que as
partes celebraram cédula de crédito de nº 40589-
757678206, tendo como garantia o veículo marca
Hyundai, modelo Azera 33, cor preta, ano 2010,
placa GFM9000, chassi KMHFC41DBBA
546374. Que o requerido deixou de efetuar o
pagamento das parcelas avençadas, desde
02.01.2018 (débito: R$ 14.171,49 em
12.09.2018). Referido veículo foi apreendido em
23.06.2020. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 05 dias,
pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Campinas, aos 15 de setembro de 2021.



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
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lanceja.com.br (11) 4426-5064
Visitação, Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

 LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO ON-LINE E PRESENCIAL

DATA: 20/12/2021 - 14h30 - Lote único de bem Imóvel
A.C CAMARGO CÂNCER CENTER - CNPJ n.º 60.961.968/0001-06

APARTAMENTO EM PERDIZES, SÃO PAULO/SP - Edifício Itajubá - com 78,60 m², 9º andar,
 02 Dorm., 02 Banheiros + Vaga Garagem. Na Rua Iperoig, nº 554, Perdizes, São Paulo/SP

IMÓVEL DESOCUPADO! IPTU E CONDOMÍNIO QUITADOS!
Matrícula nº 46.663 do 2º C.R.I. DE SÃO PAULO/SP

Lance Inicial: R$ 420.000,00 - Oportunidade!

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial - Venda "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. LOCAL DO LEILÃO: Rua Laura, nº 138, Centro - Santo André/SP

EDITAL DE LEILÃO
DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇAS

JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Público Oficial e representante da 
rede COOPEREX, matriculado na Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR, sob o 
nº 19/302-L, com endereço na Rua Guarani, nº 1556, em Toledo/PR, telefone (45) 

99989-5111, e-mail: comercial@jmleiloes.com.br, FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pela 
COMITENTE URBANO FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 21.542.179/0001-89, VENDERÁ, 
nos termos do Estatuto do Leiloeiro (Decreto nº 21.981/1932) e da Instrução Normativa DREI nº 
72/2019, em DUAS PRAÇAS, sendo a 1ª Praça no dia 27/12/2021, e a 2ª Praça no dia 29/12/2021, 
com horário das praças abaixo descrito(s) junto a cada lote, exclusivamente na modalidade onli-
ne, pelo site https://jmleiloes.cooperex.bomvalor.com.br/, o(s) bem(ns) adiante descrito(s), a partir 
do(s) lance(s) inicial(is) indicado(s) abaixo, em cada lote, para pagamento de dívida com garantia 
de alienação fiduciária pelo(s) contrato(s) descrito(s) em cada lote, do(s) executado(s): ANA MARIA 
MEIZOSO VILARINO ZIMBARDI, CPF/MF sob nº 040.791.348-35; SERGIO ZIMBARDI, CPF/MF 
sob nº 034.106.498-08. LOTE 01 – APARTAMENTO Nº 303-N, Tipo “B”, localizado no 3º pavimen-
to, da Torre Norte (2), integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MAISON MONTBLANC”, situado na Avenida Oiapoque, nº 65, esquina com a Alameda Amazonas, 
no loteamento “Alphaville – Centro Industrial e Comercial”, no Município e Comarca de Barueri/SP. 
Limites e confrontações descritas na matrícula 163.208 do Cartório de Registro de Imóveis de Ba-
rueri/SP. Imóvel sem pendências/ônus. Imóvel Ocupado. Garantia de alienação fiduciária do Instru-
mento particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças nº 
23042019; 1ª praça: 27/12/2021 às 13hs – Lance mínimo: R$5.074.327,40; 2ª praça: 29/12/2021 às 
13hs – Lance mínimo: R$5.933.841,82. ● As praças serão conduzidas pelo Leiloeiro Público Oficial 
Sr. Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR sob nº 19/302-L, e serão divulgadas na plataforma 
eletrônica https://jmleiloes.cooperex.bomvalor.com.br/. ● A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante a 
pagamento à vista. ● As despesas relativas à Comissão de Leiloeiro (5%), Registro, FUNREJUS, 
IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e demais Impostos e Taxas correrão por conta exclusiva do 
arrematante. ● O devedor possui preferência de compra até a realização do segundo leilão, através 
de pagamento à vista, sendo que, exercendo esse direito, deverá pagar todas as despesas relacio-
nadas ao imóvel, bem como a comissão do leiloeiro no montante de 5% do valor da recompra. ● O 
Pagamento dos valores da Arrematação bem como da Comissão do Leiloeiro deverão ser realizados 
por meio de depósito, PIX ou transferência em Conta Corrente informados pelo Leiloeiro em até 48 
horas após a compra. ● O arrependimento da arrematação obrigará o Arrematante desistente ao 
pagamento da Comissão do Leiloeiro (5%) mais multa de 20% sobre o valor da avaliação do imóvel, 
e ficará sujeito a sanções legais, cíveis e criminais, nos termos da lei. ● O arrematante adquire o 
imóvel na condição “ad corpus”, no estado de conservação em que se encontra, inclusive no tocante 
a eventuais ações, ocupantes, locatários e/ou posseiros, bem como, regularização das benfeitorias 
junto aos órgãos competentes. A desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante, nos 
termos do artigo 30 da Lei 9.514/97. ● O(s) Imóvel(is) não possui(em) pendências. ● O(s) imóvel(is) 
acima teve/tiveram sua descrição resumida, autorizada pela Lei Federal nº 7433/85 e na forma do 
Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. ● O Leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto deste Edital. ● Caso 
haja arrematante a Ata de Arrematação será firmada em até 15 dias da data do leilão. ● ATENÇÃO: 
Para participar dos leilões/praças, os interessados deverão cadastrar-se com antecedência mínima 
de 48h ao término do leilão, no site acima mencionado, e proceder a habilitação para que partici-
pem da hasta. Informações através do Fone: (45) 99989-5111 e/ou email: comercial@jmleiloes.com.
br. ● Publicações no site https://jmleiloes.cooperex.bomvalor.com.br/, na Rede COOPEREX https://
cooperex.bomvalor.com.br/ e no Jornal Gazeta SP, nas datas de 15, 16 e 17 de dezembro de 2021, 
nos termos do Art. 38 do Decreto Federal nº 21.981/32. Por fim, fica(m) cientificada(s) acerca das 
datas das Praças do presente leilão, caso não a tenham sido por outro meio, as seguintes pessoas: 
Executado(s) ANA MARIA MEIZOSO VILARINO ZIMBARDI, brasileira, casada sob o regime da se-
paração total de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade/RG sob nº 
8.787.043-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 040.791.348-35, residente e domiciliada na PRAÇA 
OIAPOQUE, 360 – APTO 1702 BARUERI/SP CEP 06454-060; SERGIO ZIMBARDI, brasileiro, ca-
sada sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade/RG 
sob nº 9.237.487-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.106.498-08, residente e domiciliado na 
PRAÇA OIAPOQUE, 360 – APTO 1702 BARUERI/SP CEP 06454-060. Todas as demais regras e 
condições aplicáveis estão disponíveis no Portal https://cooperex.bomvalor.com.br/. A alienação obe-
decerá ao disposto na legislação aplicável (Decreto n° 21.981/1932, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427/1933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, e Instrução Normativa DREI 
nº 72/2019). Joney Marcelo Lopes Ferreira - Leiloeiro Oficial - JUCEPAR 19/302-L PR

20/12/2021 A PARTIR DAS 9:10h. ID: 101526. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: MT. CASA 124M² NO PARQUE RES. BURITI - 
RONDONÓPOLIS/MT. 20/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101296. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 62M² NO JARDIM 
IPAUSSURAMA, CAMPINAS/SP. 20/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101576. SOLD VTL COMÉRCIO. Loc.: SP. RELÓGIOS, KITS XENON, 
MOTOR SPINDLE, MICRO-TRAK FM750, HIPSÔMETRO, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100066. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª 
PRAÇA. Loc.: MT. CASA 143M² EM VÁRZEA GRANDE/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:10h. ID: 100929. 
MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 162M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:20h. ID: 101401. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RS. CASA 300M² EM PASSO FUNDO/RS - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101284. SOLD PLANDAR COMÉRCIO. Loc.: SP. BOMBAS HIDRÁULICAS E KITS 
INJETORES. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101764. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° LEILÃO. Loc.: GO, MG, PA, PR, RJ, SP. PAGAMENTO 
EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101655. SOLD CTX LOCAÇÃO E TRANSPORTES. Loc.: RS. ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DOOSAN E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101235. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF 
- 2ª PRAÇA. Loc.: PB. APTO. 60M² NO SANTA CRUZ EM CAMPINA GRANDE/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 100590. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 88M² NO RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101190. MA IMÓVEIS - CREDITAS - 20/12/2021. Loc.: SP. CASA 
190M² NA BARRA FUNDA EM SÃO PAULO/SP - PAGTO 3 X. 20/12/2021 A PARTIR DAS 18:30h. ID: 101408. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: PB. CASA EM COND. 240M² NO CENTRO, LAGOA SECA/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA. 21/12/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. ID: 101236. SOLD FACULDADE SUMARÉ. Loc.: SP. FIREWALL DELL, NOTEBOOKS I3, CPU’S (STI-CORE I3), SWITCHS 3COM, MESAS, 
CADEIRAS, MONITORES, ETC. 21/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101376. MA IMÓVEIS - PLANIK AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² NA 
VILA SANTA MARINA, SÃO PAULO/SP. 21/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101729. MA IMÓVEIS - CURY 3° LEILÃO. Loc.: RJ. CASAS, 
APARTAMENTOS E LOJA EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. 22/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101821. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - AF 1ª 
PRAÇA. Loc.: SP. APTO 92M² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101710. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. TAPETES, MESAS, APARADORES, BUFFET, LUMINÁRIAS, QUADROS, RACKS, ARMÁRIOS, ETC. 
22/12/2021 A PARTIR DAS 10:31h. ID: 101715. SOLD IMPORTWAY. Loc.: ES, SC, SP. QUADRICÍCLOS, MINI MOTOS, MINI CARROS ELÉTRICOS, 
PATINETES ELÉTRICOS, MÁQUINA DE FUMAÇA, CONTAINER FLEXITANK, ETC. 22/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101711. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TELEVISORES, CHALEIRAS, ASPIRADORES, BEBEDOUROS, FRITADEIRAS, ESCOVAS, SECADORES, ETC. 
22/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101815. SOLD MANUT. Loc.: MG. MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR, CORTADORA DE PISO, VASSOURA 
ROTATIVA, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 101742. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 192M² EM 
COSMORAMA, MESQUITA/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101780. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM PORANGABA, ÁGUAS DE SÃO PEDRO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/12/2021 
A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101733. SOLD FEDERAL MÁQUINAS. Loc.: DF. TRATOR DE ESTEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, EMPILHADEIRA HYSTER, 
ROLO COMPACTADOR, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101640. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO. 69M² NA 
CREMAÇÃO, BELÉM/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101631. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. SALA COMERCIAL, 37M², 1 VAGA NA BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101727. SOLD PRIMO MÁQUINAS. Loc.: SP. FORNO DE FUNDIÇÃO, SOPRADORA, EMPILHADEIRA, MISTURADOR, 
ROBÔ INDUSTRIAL KUKA, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101200. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 400M² 
EM JACAREÍ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101260. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª 
PRAÇA. Loc.: ES. APTO. 83M² NO ATAÍDE EM VILA VELHA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 
101805. SOLD ELETRAC EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. REBOCADORES E TRANSPALETEIRAS ELÉTRICAS. 17/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 
101609. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO. 78M² NO CENTRO EM DIADEMA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
21/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101297. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 62M² NO JARDIM IPAUSSURAMA, 
CAMPINAS/SP. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100771. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 398M² NO JD 
MARAJOARA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 101354. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 227M² EM MARILUZ/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. 
ID: 101348. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 112M², 1 VAGA NO JARDIM CASA PINTADA, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101455. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: CE. CASA 180M², 
URUCUNEMA, EUSÉBIO/CE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 101822. MA IMÓVEIS - BANCO INTER 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 92M² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 100750. MA 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 381² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/12/2021 A PARTIR DAS 
15:45h. ID: 101451. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA EM COND.46M² NO PARQUE CALIFÓRNIA, JACAREÍ/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

17/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101242. MA IMÓVEIS - INERGUS. Loc.: SE. TERRENO EM ARACAJU/SE - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
17/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101751. MULTIVALE. Loc.: SP. RENAULT SANDERO, BMW X6, JEEP CHEROKEE, MINI CARREGADEIRA 
GEHL, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101459. OLÉ. Loc.: GO. SUCATAS DE: ENCHEDEIRA, COMPRESSOR, PARTES DE INOX, 
CARDBOARDA, PLATAFORMA, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101664. ARMAC. Loc.: SP. CAMINHÃO PRANCHA, MINI 
CARREGADEIRA, SUCATA DE MINI CARREGADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, E ROLO COMPACTADOR. 20/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 
101697. TRANSPORTADORA VALE DA SERRA - 13:30H. Loc.: MT. CAMINHÃO TANQUE, CAVALOS MECÂNICOS MERCEDES-BENZ, VOLVO E 
SCANIA, BITREM TANQUE, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101691. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. ESCRITÓRIOS CARPA BR, 
ENSACADORAS, QUEIMADORES E ARES CONDICIONADOS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101725. AUTOMETAL. Loc.: SP. TORNO 
VERTICAL. SISTEMA DE PINTURA, ROBÔ KAWASAKI, MÁQUINA DE MEDIÇÃO, ETC. 20/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101716. ÓTIMA. 
Loc.: ES, RJ. GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, PÁS CARREGADEIRAS, ESCAVADEIRAS E MAIS. 21/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101702. 
PARANAPANEMA DESATIVAÇÃO CAPUAVA. Loc.: SP. SUCATA DE TREFILA DE TUBOS, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, E PONTE ROLANTE DUPLA LIGA/ 
PÓRTICO UNIVIGA. 21/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101613. FÓRMULA ZERO. Loc.: PA. VEÍCULOS LEVES: FIAT FIORINO, MERCEDES-
BENZ 415, FIAT TORO, VOLKSWAGEN AMAROK, ETC. 21/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101754. VOLVO. Loc.: PR. TRATORES AGRALE, 
ARMÁRIOS, MOTORES, PALETEIRAS, CILINDROS, PALETES. 21/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101759. MINERAÇÃO MARACÁ. Loc.: GO. 
PRENSA HIDRÁULICA FORZAN, ANO 2018, CAP. 20 TON. 21/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101795. NISSAN. Loc.: RJ. COLETORES DE 
ESCAPE, FARÓIS, MÓDULOS, FECHADURAS E OUTROS. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101543. ENGEFORTE JM LOCAÇÕES. Loc.: MG. 
CAMINHÃO TANQUE, CAMINHÃO BASCULANTE, ÔNIBUS URBANO, MICROÔNIBUS, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ETC. 22/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. ID: 101601. CIMCOP. Loc.: MG, PA. TRATORES E GERADOR (BELO HORIZONTE/MG). 22/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 
ID: 101722. FBF CONSTRUTORA. Loc.: PR, SC. CAMINHÕES BETONEIRA, BASCULANTES E TANQUE, CAVALOS MECÂNICOS, PÁS CARREGADEIRAS, 
ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS. 23/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101698. BP BUNGE. Loc.: MG. MITSUBISHI L200 E PLAINA. 
23/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101740. UPL DO BRASIL. Loc.: SP. TRATOR FORD 4610, ROSCA TRANSPORTADORA EM INOX E OUTROS. 
23/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101642. COMPARTILHADO 1110 A. Loc.: AM, MG, MS, PE, RJ, SP. SUCATAS DE DUTOS, SUPORTES, 
CONJUNTOS COLETORES, ETC. 23/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101643. COMPARTILHADO 1110 B. Loc.: PR. VEÍCULOS LEVES. 
23/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101625. GM. Loc.: SP. PONTE ROLANTE BARDELLA. 20/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101772. 
Ecourbis. Loc.: Caminhões.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101561. DETRAN - BA: VEÍCULOS CONSERVADOS - ALAGOINHAS. Loc.: BA. Veículos Conservados - 
Alagoinhas. 22/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 101567. DETRAN - BA - SUCATAS APROVEITÁVEIS -ALAGOINHAS. Loc.: SP. Sucatas 
Aproveitáveis - Alagoinhas. 22/12/2021 A PARTIR DAS 11:01h. ID: 101563. DETRAN - BA: VEÍCULOS CONSERVADOS - IRECÊ. Loc.: BA. Veículos 
Conservados - IRECÊ. 22/12/2021 A PARTIR DAS 12:01h. ID: 101564. DETRAN - BA - SUCATAS APROVEITÁVEIS - IRECÊ. Loc.: BA, GO, SP. Sucatas 
Aproveitáveis - IRECÊ. 22/12/2021 A PARTIR DAS 13:01h. ID: 101565. DETRAN - BA - VEÍCULOS CONSERVADOS - SALVADOR. Loc.: BA. Veículos 
Conservados - SALVADOR. 22/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101566. DETRAN - BA - SUCATAS APROVEITÁVEIS - SALVADOR. Loc.: SP. 
Sucatas Aproveitáveis - SALVADOR.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101726. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADOR, COMPRESSOR, TEAR, MAQ DE SOLDA. 20/12/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. ID: 101652. LUMA. Loc.: SP. VEÍCULOS BLINDADOS (SÃO PAULO/SP). 21/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101786. LOG 
SYSTEMS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CESTOS, CAIXAS, MINI PORTA PALLETS, BANDEJAS. 22/12/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. ID: 101785. AMG COMEX. Loc.: SP. PLATAFORMA DE CORTE CASE, TANQUE CO2, GERADOR 325KVA, EMPILHADEIRAS, P. PALLETS, 
MAQ. OPERATRIZES. 23/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101787. LOG BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA 
PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101477. MAGPARANÁ. Loc.: PR. AUTOPROPELIDOS COLHEITADEIRAS SEMEADEIRAS TANQUE 
ABASTECEDOR PLANTADEIRAS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101551. SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ. Loc.: PR, RJ, RS, SC. 
APARTAMENTO IMÓVEIS COMERCIAIS IMÓVEIS RESIDENCIAIS VEICULOS. 20/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101295. HW DA CRUZ EIRELI. 
Loc.: PR. CAMINHÕES TRATORES MÁQUINAS PESADAS GUINDASTE. 22/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101588. PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VIRMOD/PR. Loc.: PR. ÔNIBUS E VEICULO.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/12/2021 A PARTIR DAS 9:01h. ID: 101686. PREFEITURA CAMPO MAGRO/PR. Loc.: PR. RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, SUCATAS 
DE VEICULOS E BENS EM GERAL.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100896. TRT 2 - ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. Loc.: SP. Imóvel Residencial Com 742,39m², 
Vila De São Fernando.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Julio Abdo Costa Calil - JUCESP nº 813.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

ERRATAS: DATA: 19/05/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 95656. LOTE: 1657. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO 

LOTE: HONDA CB250F TWISTER CBS (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2MC4400LR200503. ANO FAB/

MODELO: 2020/2020. PLACA: BMR9C39.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

CLARO S.A., torna público que requereu
da Secretaria Municipal de Planejamento
e Meio Ambiente de Itapecerica da Serra,
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO,
para ESTAÇÃO RÁDIO BASE, sito a RUA
MANOEL MARQUES DA SILVEIRA, 245,
JARDIM DO EDÉN.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003149-49.2019.8.26.0445  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE 
ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.   
FAZ SABER a(o) JOÃO EVANGELISTA BARBOSA, Brasileiro, Solteiro, Técnico em Química, RG 246876141, CPF 
144.754.088-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO 
S.A., objetivando o recebimento da quantia de 24.612,49 (vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove 
centavos) em virtude da Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, 
firmado em 01 de Agosto de 2014, sob o nº 621/3.665.684, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ser resgatado 
em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 653,83 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) 
cada, com vencimento da primeira para o dia 01/09/2014, sendo as demais para o mesmo dia dos meses subsequentes. 
Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executado não 
disponibilizava na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida 
venceu-se antecipadamente, tornando-o inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o 
débito vencido; após esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, 
requerendo a citação do Executado para que o mesmo efetue o pagamento do débito no valor supramencionado, 
devidamente corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens 
quantos bastem para a garantia do débito. E por estar o Executado em lugar incerto e não sabido, determinou o MM. Juiz 
sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo de 20 (vinte) dias, fica JOÃOEVANGELISTA BARBOSA, 
para os atos e termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de 24.612,49 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão 
computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 10%sobre o valor do débito corrigido, sob 
pena de penhora. CIENTIFICADO de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro do prazo especificado, a verba 
honorária será reduzida pela metade. INTIMADO de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 
mandado de citação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, CIENTIFICADO de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada 
requerer o pagamento do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916do CPC). Ficando ainda 
INTIMADO que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja alegada ignorância, é expedido o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 
de novembro de 2021. 

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

9BFZH54S9L8425446 - 9BFZB65V6L8779439 - 8AFAR23N4HJ417326 - 9BFZB55S9M8831793 - 8AFAR22N5NJ227158 - 9BFZB55S3M8831045 
9BFZH54L4M8054920 - 9BFZH54J4J8117184 - 8AFAR23L1NJ256959 - 9BFZB55V2K8711924 - 9BFZH55L8F8286521 - 8AFAR23L3MJ209415
8AFAR23NONJ227163 - 9BFZB55S6K8742342 - 9BFZH54L7F8163908 - 9BFZD55PXFB748627 - 8AFAR23L7NJ227174 - 8AFSZZFFCGJ425802
8AFAR23LXNJ256958 - 9BFZD55P5EB664777 - 8AFAR23L6NJ227179 - 8AFSZZFFCFJ301977 - 9BFYEB5J7GBL93338 - 94BF1543HHV052586
9BFZH55L1H8352555 - 8AFAR22N6NJ227153 - 9BFZH55L3F8241812 - 9BFZF54P5C8329928 - 9BFZB55HXF8965672 - 8AFAR23L6NJ227182
8AFAR23N4KJ108110 - 8AFAR23N9NJ227162 - 8AFUZZFHCBJ417465 - 8AFUZZFHCAJ318339 - 9BFZB55P6D8785223 - 8AFAR22N3NJ227157
3FAHP08Z48R170977 - 9BFZB55H2E8868190 - 8AFSZZFHCEJ191126 - 9BFZB55H5D8788316 - 9BFZB55H0F8551445 - 3FADP4EK7DM134687
9BFZD55P0FB786058 - 3FA6P0K95DR239184 - 9BFZF55P3C8270022 - 9BFZB55H7F8537400 -  3FADP4BK6DM133597 -  8AFAR23N4FJ304053
3FA6P0D93GR334490 - 8AFTZZFFCDJ104654 - 8AFAR23L5HJ423585 - 9BFZB55H9F8541478 - 9BFZB55S7J8695255 - 9BFZK03A69B042217 
9BFZD55P8EB666085 -  8AFAR23L3NJ227186 -  8AFAR23L1NJ227185 - 9BFZB55P3H8629887

LEILÃO APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING, TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA 

DIA 17 DE DEZEMBRO 2021 (SEXTA FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ON-LINE ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

Notificação  Extrajudicial -  São  Paulo,  26/11/2021. -
Assunto:  Contrato de Arrendamento -  Falta  de Pagamento.
Notificante: Consuelo Rubio proprietária do imóvel. Notificado:
Carlos Roberto Hipolito, arrendatário do imóvel. Imóvel: banca
de jornais e revistas, em aço inox, com dimensão de 6,00 x
1,80, TPU nº 54914/2021, localizada na Alameda Santos em
frente ao  nº 1827,  próximo da esquina da Al.  Min.  Rocha
Azevedo,  São Paulo/SP. -  Objeto.  Ilmo  Sr. Carlos  Roberto
Hipolito.  A  Sra.  Consuelo  Rubio,  por  intermédio  de  sua
bastante procuradora Daniela  Aparecida Salatino -  OAB/SP
289.515 - telefone celular 11-9-9848-1949, vem através desta
Notificação  expor:  Servimo-nos  da  presente  notificação
extrajudicial  e  legalmente  amparados  pelo  Artigo  726  e
seguintes do Código de Processo Civil e da legislação que
rege  as  relações locatícias  no  país,  Lei  8.245/91  (Lei  do
Inquilinato),  Notificar formalmente e respeitosamente Vossa
Senhoria que há incidência de débitos do imóvel (banca de
jornal) citado logo acima. Conforme pactuado entre as partes
pelo Contrato Particular de Arrendamento de Banca de Jornal
(anexa  a  presente  notificação)  restou  acordado  que  os
aluguéis  devidos  seriam  no  valor  de  R$1.000,00  e  que
deveriam  ser  pagos  até  a  data  do  dia  8  de  cada  mês
subsequente  da  assinatura  do  pacto,  conforme  Cláusula
Sexta, além de pagar os impostos conforme Cláusula Quinta.
Desta forma, Vossa Senhoria está em débito com a notificante
pelo não pagamento dos aluguéis dos meses de abril de 2019
até 11/2021. Dispõem a Cláusula 5º que o arrendatário é o
responsável  pelos  pagamentos  dos  impostos  e  taxas  que
incidam diretamente  sobre  a  atividade  de  jornaleiro,  bem
como conta de luz, o que não ocorreu, sendo que hoje tem-se
débito de energia elétrica no montante de R$900,00 e TPU no
valor  aproximado  de  R$13.000,00,  e  aluguéis  no  valor  de
R$41.599,79. Ressalta-se que hoje o débito atualizado é de
R$ 55.499,79: Cumpre esclarecer que venceu em 26/11/21 o
prazo solicitado pelo notificado para o pagamento do débito e
ou proposta de compra. Desta maneira, conforme os fatos e
cálculos expostos Requer a notificante expõem que tomara as
medidas para efetuar a cobrança dos referidos débitos como o
protesto de títulos e medidas judiciais cabíveis para dirimir o
conflito. Daniela Aparecida Salatino - OAB/SP 289.515. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias (úteis) - Processo nº 
1036798-75.2016.8.26.0100  O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 
Central - Comarca da Capital/SP, Dr. João de Oliveira 
Rodrigues Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a YES 
Tiltap Tecnologia em Construções Ltda. (CNPJ: 
12.294.273/0001-75), na pessoa do seu representante 
legal Manoel Paulo Cavalcante, ou quem de direito, que 
lhe foi proposta uma Ação de Pedido de Falência por 
parte de Paupedra Pedreiras Pavimentações e 
Construções Ltda., por inadimplência ao pagamento das 
duplicatas mercantis nº 5531, 5532, 5610, 5611 e 5649, no 
total de R$ 126.827,38 (a atualizar). Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 
dias (úteis), a fluir o prazo supra, apresente defesa, ou, nos 
termos da lei, deposite a quantia correspondente ao total do 
crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do 
depósito com juros e correção monetária, acrescida de 
custas, despesas processuais e honorários fixados em 
10% do valor do débito, sob pena de decretação da 
falência. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da Lei. São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.

www.gazetasp.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1031148-34.2018.8.26.0114.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) FABIANA MACCAGNANI CAMPOS
URSULINO, Brasileira, Casada, Empresária, que
lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú
Unibanco S/A, alegando, em síntese, que as
partes celebraram cédula de crédito de nº 40589-
757678206, tendo como garantia o veículo marca
Hyundai, modelo Azera 33, cor preta, ano 2010,
placa GFM9000, chassi KMHFC41DBBA
546374. Que o requerido deixou de efetuar o
pagamento das parcelas avençadas, desde
02.01.2018 (débito: R$ 14.171,49 em
12.09.2018). Referido veículo foi apreendido em
23.06.2020. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 05 dias,
pague a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Campinas, aos 15 de setembro de 2021.

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021 

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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P
rogramas, como 
o “Vídeo Show” 
que a Globo se-
pultou, durante 
muito tempo con-

seguiram invadir a intimi-
dade dos bastidores e por 
aí atender a curiosidade 
do público. Houve a possi-
bilidade de conhecer um 
pouco do que acontece por 
trás das gravações, o mun-
do misterioso dos cenários, 
figurinos e cenas que não 
deram certo, entre outros 
detalhes até então nunca 
revelados. Agora, com as 
câmeras dos celulares e as 
redes sociais à disposição, 
isso acabou se acentuando. 
E são segredos ou intimi-
dades que são sempre in-
teressantes. Por exemplo, 
no ano passado, antes do 
“BBB”, Tiago Leifert mos-
trou tudo o que iria ves-
tir durante a temporada 

Na casa do telespectador do programa. Assim como 
sempre chamaram atenção, 
no “Power Couple” antes e 
“Fazenda” depois, os trajes 
da Adriane Galisteu. Além 
da intenção de se apresen-
tar bem, também houve, 
claro, o desejo de surpreen-
der os seus telespectadores. 
E, agora, também às vés-
peras do seu primeiro “Big 
Brother”, Tadeu Schmidt 
repetiu simpaticamente o 
gesto do seu antecessor, 
mostrando provas de rou-
pas e demais preparativos 
para a estreia. Atitudes ou 
iniciativas que, sem querer 
querendo, colocam a televi-
são ainda mais próxima da 
casa das pessoas.

TV Tudo
Por aí. A informalidade, 
como nos casos acima des-
critos, é também uma fer-
ramenta importante na te-
levisão, saudável e algumas 
vezes necessária para al-
cançar os mais diversos pú-
blicos. Conversar mais com 

as pessoas, independente-
mente de idade ou classe 
social, é sempre uma inicia-
tiva das mais interessantes.

Caminho perigoso. Mas 
também existem aqueles 
que exageram em ser in-
formais. Quer um exem-
plo? Num dos seus recen-
tes programas, o “Casos de 
Família” do SBT teve a co-
ragem de colocar no GC: 
“pare de reclamar e aumen-
te sua cerca... Querida, seu 
marido está doido para pu-
lar!”. Mau gosto à parte, um 
escracho. Precisa isso?

Por que não? A Band man-
dou um pessoal ao sul, 
principalmente a Gramado, 
gravar um especial de fim 
de ano. Bom gosto. A cida-
de gaúcha é sempre mui-
to procurada nesta época. 
Será que a apresentação 
ficará a cargo de Ronnie 
Von, como no ano passado? 
Bem que ele merece. Aque-
la ele fez no amor.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
A Lua na Casa da Co-
municação e Marte na 

Casa do Conhecimento incentiva-
rão você a conversar mais com as 
pessoas em busca de dicas, infor-
mações e orientações que possam 
contribuir com o seu trabalho.

TOURO. 
O céu anuncia um dia 
com boas oportu-
nidades de ganhar 

dinheiro, e quem trabalha por 
comissão pode conseguir boas 
vendas e superar as metas 
nesta sexta.

GÊMEOS. 
Você pode fazer par-
cerias bem produtivas 
hoje, e deve contar 

com o apoio de colegas que 
dominam tarefas diferentes das 
que você domina. Assim, todos 
saem ganhando!

CÂNCER. 
Marte na Casa 6 reforça 
sua determinação para 
encarar o trabalho. Você 

vai mostrar mais iniciativa, cora-
gem e espírito de liderança, o que 
deve garantir maior produtividade, 
agilidade e visibilidade para você 
no emprego. 

LEÃO. 
Você terá muita 
facilidade para atrair 

aliados e pode fazer parcerias 
interessantes no trabalho — use 
seu charme e simpatia para 
motivar e liderar os colegas! Seu 
entusiasmo será contagiante,

VIRGEM. 
O trabalho sempre tem 
prioridade e você vai 
sentir um desejo ainda 

maior de mostrar o seu valor no 
emprego, ainda mais se estiver de 
olho em uma oportunidade de 
conquistar um prêmio.

LIBRA. 
Investir nos estudos 
pode ser muito produ-
tivo para você nesta 

fase, cristalzinho! Com a Lua na 
Casa do Conhecimento e Marte 
na Casa da Comunicação, além 
de contar com muita facilidade 
para aprender e para memorizar.

ESCORPIÃO. 
Lua e Marte enviam 
ótimas vibrações para 
as suas fi nanças, e você 

vai sentir uma vontade maior de 
correr atrás do dinheiro para você 
e os seus — isso dará energia para 
você buscar oportunidades.

SAGITÁRIO. 
 A Lua na Casa das 
Alianças indica que 

você pode fazer boas parcerias e, 
quem sabe, até fi rmar uma socie-
dade com alguém de confi ança.  
Se você tem uma boa ideia em 
mente, pode dar negócio.

CAPRICÓRNIO. 
O céu indica um dia de 
muito trabalho e, se 
souber explorar bem a 

sua energia, pode terminar o dia com 
uma boa grana no bolso. Você preci-
sa ter cuidado para não se estressar 
demais com muitos compromissos.

AQUÁRIO. 
A Lua no seu paraí-
so astral fará tudo 
parecer mais leve, fácil e 

descontraído. Seu bom humor será 
contagiante, o que facilitará o con-
vívio com todo mundo e vai deixar o 
clima no trabalho mais gostoso.

PEIXES. 
Bom dia para tomar 
decisões importantes 
em conjunto com 

a família. No trabalho, você 
não medirá esforços para 
provar seu valor e pode contar 
com sua experiência para se 
destacar.

CRUZADAS

Tadeu Schmidt faz prova de fi gurino para o ‘BBB’; Tadeu apresentará a atração no próximo ano 
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Curtas

DIVORCIADA. A canto-
ra e compositora Kelly 
Clarkson, 39, brincou 
que pretende ser “sol-
teira para sempre” após 
o divórcio conturbado 
do empresário america-
no Brandon Blackstock, 
44. A artista chegou a 
gastar mais de R$ 6 mi-
lhões no processo. Fora 
que, durante o Kelly 
Clarkson Show, a canto-
ra contou que tem difi-
culdades para entender 
os “sinais de alerta” de 
encontros ruins. 

THE VOICE +. A can-
tora Fafá de Belém, 65, 
será a nova técnica do 
The Voice+. A novidade 
foi anunciada no Mais 
Você (Globo) na manhã 
desta quinta (16). A se-
gunda temporada do 
reality musical exclusi-
vo para talentos a par-
tir de 60 anos estreia 
dia 30 de janeiro, e será 
exibida sempre aos do-
mingos. Também se-
guem como técnicos 
Mumuzinho, Ludmilla 
e Daniel.

DIREITOS AUTORAIS. 
O cantor e compositor 
Bruce Springsteen ven-
deu os direitos de seu 
catálogo musical para 
a Sony em um acordo 
avaliado em US$ 500 
milhões, segundo in-
formaram a revista Bil-
lboard e o jornal The 
New York Times. A ven-
da inclui o catálogo de 
gravações do artista e 
também suas compo-
sições. 

‘Trata igual 
rainha’
Jojo Todynho ao defender 
noivo chamado de 
interesseiro.

O 
humorista 
Whinders-
son Nunes 
revelou uma 
novidade 

pra lá de surpreendente 
sobre sua vida pessoal 
em seu livro biográfi-
co “Vivendo como um 
guerreiro”. No último 
capítulo, o comedian-
te conta que tem vício 
em drogas. Sem revelar 
exatamente quais, ele 
fala que já usava antes 
de conhecer Luíza Son-
sa, cantora e sua ex-
-mulher.  “No dia que 
encontrei a Luísa, eu 
estava virado de droga, 
não estava bem, estava 
em busca de algo que 
eu não sabia(…) quando 
a vi pela primeira vez, 
eu a vi no efeito da dro-
ga. Eu a vi meio que bri-
lhando. Foi o começo de 
uma viagem”, disparou.

WHINDERSSON FAZ REVELAÇÃO 
Viciado em drogas
Em livro biográfico, 
comediante 
revela, sem falar 
quais, que já usava 
drogas antes de 
conhecer Luíza 
Sonsa

Fim do namoro
Maisa Silva, 19, anunciou nesta quarta-feira (15) que não está 
mais namorando Nicholas Arashiro, 20. Os dois estavam 
juntos havia 4 anos e costumavam trocar declarações nas 
redes sociais. “Em respeito a todos que sempre demonstra-
ram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não 
estamos mais namorando”, escreveu a apresentadora  atriz 
nas redes sociais. Maisa disse ainda que os dois devem con-
tinuar tendo uma boa relação. 

Rivais?
A cantora Mariah Carey se 
recusou a responder se faria 
uma batalha com Beyonce 
no programa ‘’Verzuz Battle’’ 
- que une os maiores nomes 
do R&B para um duelo entre 
gigantes e é comandado por 
Timbaland e Sizz Beats -, em 
entrevista para o E!.  ‘’Eu te 
adoro, Rebeca, mas você não 
pode fazer essa pergunta’’, 
respondeu.

Aniversário
O cantor Murilo Huff, 26, ce-
lebrou nesta quinta o ani-
versário de dois anos de Leo, 
seu filho com Marília Men-
donça, que faleceu em 5 de 
novembro, após um aciden-
te de avião. Em uma publica-
ção no Instagram, o sertane-
jo homenageou o filho. Nos 
comentários da publicação, 
os internautas também cele-
braram. 
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 A Os motoristas do estado 
de São Paulo poderão par-
celar o IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores) de 2022 em 
até cinco vezes, conforme 
projeto aprovado pelos de-
putados da Assembleia Le-
gislativa na noite da última 
quarta (15).

A medida consta em 
proposta enviada pelo go-
vernador João Doria (PSDB), 
que também dá isenção a 
deficientes e pessoas com 
transtorno do espectro au-
tista, de grau moderado, 
grave ou gravíssimo, do pa-
gamento do imposto. Doria 
havia anunciado o parcela-
mento no sábado (11). Até 
este ano, havia a possibili-
dade de dividir o pagamen-
to em até três vezes no car-
tão de crédito. Em caso de 
sanção, será possível fazê-lo 
em cinco vezes.

EXPLICAÇÕES.
Dentre as justificativas para 
a medida está o fato de que 
o IPVA deve subir em 2022, 
o que não ocorre há anos. O 
valor será maior por causa da 
valorização dos carros usados 
neste último ano.

A alíquota do imposto 
continua a mesma. Os pro-
prietários de veículos mo-
vidos à gasolina e os bi-
combustíveis recolherão 
4% sobre o valor venal. Veí-
culos usados que utilizam 
exclusivamente álcool, ele-
tricidade ou gás, ainda que 
combinados entre si, per-
manecem com a alíquota 
de 3%.

Já os veículos novos 
com essas mesmas espe-
cificações de combustível 

em Nota Fiscal, adquiri-
dos a partir de 15 de janei-
ro de 2021 terão alíquota 
de 4%, de acordo com lei 
17.293/2020. Neste ano, o 
IPVA teve queda de 6,77%.

A tabela do IPVA é defi-
nida após cálculos da Fipe 
(Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas). Segun-
do o IPC (Índice de Preços 
ao Consumidor) da Fipe, o 
valor médio dos veículos 
no país subiu 24,94% em 12 
meses, no período entre ou-
tubro de 2020 e setembro 
deste ano.

COMO SERÁ O PARCELA-
MENTO?
Ainda não foi divulgado 
o calendário de pagamen-
tos, mas, em geral, o im-
posto começa a vencer em 
janeiro. As datas variam 
conforme o final da placa. 
Os contribuintes podem 
pagar o IPVA em cota úni-
ca no mês de janeiro, com 
desconto de 3%. Também é 
possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, mas 
sem desconto.

O pagamento é feito 
com o Renavam, nos cai-
xas eletrônicos, no banco 
pela internet, nas agências 
bancárias e nas casas loté-
ricas. No caso do parcela-
mento com cartão, até ago-
ra, a medida só ocorre em 
locais credenciados pela Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da e Planejamento.

Para que o novo parce-
lamento comece a valer, 
no entanto, ainda é preciso 
que o governador sancione 
e publique o projeto no Diá-
rio Oficial do Estado de São 
Paulo. (FP)

Alesp aprova parcelar 
IPVA em cinco vezes

SINDICAL

 A O ministro Paulo Guedes 
afirmou nesta quinta-feira (16) 
que 2022 será um ano difícil e 
com crescimento afetado pelo 
aumento dos juros, mas que o 
Auxílio Brasil e os investimen-
tos vão ajudar a atividade.

“Sim, será um ano difícil, 
mas cuidado com as previsões. 
Se erraram três vezes, podem 
errar quatro. É só ficar um pou-
co mais moderado, um pou-
co mais tranquilo, despolitizar 
um pouquinho a interpreta-
ção dos dados econômicos”, 
declarou em entrevista após 
reunião do conselho do PPI, 
na qual não permaneceu para 
a sessão de perguntas.

Segundo Guedes, os eco-
nomistas sabem que o com-
bate à inflação eleva os juros, 
gera desaceleração, desaque-
cimento e esvazia a recupera-
ção cíclica. Para ele, a volta em 
V se completou e a pergunta a 
ser feita é o que será visto da-
qui em diante em termos de 
crescimento.

“O ano que vem será re-
sultante de dois vetores. Por 
um lado, o combate à infla-
ção; por outro lado, a taxa de 
investimentos aumentando 
sistematicamente, a amplia-
ção dos nossos programas de 
investimento e também o Au-
xílio Brasil”, disse. (FP)

Guedes: Auxílio Brasil 
vai ajudar economia

 D Paulo Guedes tem depositado suas fichas no Auxílio Brasil 
para tentar reaquecer a economia nacional durante 2022

REPRODUÇÃO

 D Para 2022, segundo 
o relatório, a chance de a 

inflação estourar o teto 
é de 41%. A meta para 

o ano é de 3,5%, com 
tolerância de 1,5 ponto 

percentual (até 5%). A 
projeção central do BC 
é de 4,7%. No relatório 

anterior a probabilidade 
de ultrapassar o limite 

máximo era de 17%
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central revisou para baixo sua 
projeção para o PIB (Produto Interno 
Bruto) de 2022 nesta quinta-feira (16). 
De acordo com o relatório trimestral 
de inflação, a autoridade monetária es-

pera que a atividade cresça 1% no período.
No documento anterior, de setembro, a previsão 

era de elevação de 2,1%.
A estimativa do BC está acima das projeções do 

mercado. Nos últimos meses economistas têm re-
duzido as expectativas para o desempenho da eco-
nomia no próximo ano.

Com a deterioração do cenário econômico e au-
mento do risco fiscal, instituições financeiras e ca-

sas de análise esperam alta de 0,5% no PIB de 
2022, segundo o relatório Fo-
cus desta semana. Há um mês 
a expectativa era de 0,93%.

O BC justificou que sur-
presas negativas em dados re-
centes sugerem desaceleração 
da atividade no próximo ano. 

Além disso, a autarquia atribuiu à piora da projeção 
o aumento da inflação e o do risco fiscal.

Para este ano, o BC espera crescimento de 
4,4%, abaixo dos 4,7% projetados no documento 
de setembro.

“Corroborando a evolução menos favorável da 
atividade, os indicadores de confiança de empre-
sários e consumidores, particularmente relevan-
tes para entender a atividade ao longo do trimes-
tre corrente, recuaram nos últimos meses. Dessa 
forma, o resultado abaixo do esperado no terceiro 
trimestre e a piora nos prognósticos para o quarto 
reduzem a projeção de crescimento para 2021 e o 
carregamento estatístico para 2022”, afirmou o BC.

Para a inflação, Banco Central o manteve a pro-
babilidade de 100% de estouro do teto da meta de-
finida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) de 
3,75% para 2021, com tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima e para baixo. Dessa forma, o indica-
dor não poderia ultrapassar 5,25%.

A projeção do BC no cenário central é de 10,2%, 
quase o dobro do máximo permitido. (FP)

PIB 2022: BC corta pela 
metade projeção e 
agora espera alta de 1%

O deficit esperado 
para as transações 
correntes em 
2022 também 
aumentou 
em relação ao 
documento 
anterior, de US$ 14 
bilhões para US$ 
21 bilhões

Fique 
ligado  

 D Guedes afirmou que assinou documento em que expressava 
que o país não precisaria mais dos trabalhos in loco do fundo

AGÊNCIA BRASIL

FMI decide 
encerrar 
escritório 
no Brasil
DESAVENÇA. Anúncio é feito em meio 
a críticas de Guedes às previsões feitas 
pela instituição nas últimas semanas

O FMI (Fundo Monetá-
rio Internacional) vai 
encerrar seu escritório 
no Brasil até o ano que 
vem, após o ministro 

Paulo Guedes (Economia) expressar 
que o governo não precisa mais dos 
trabalhos da entidade no país.

“O FMI concordou com as autori-
dades brasileiras em encerrar o nos-
so Escritório de Representação em 
Brasília até 30 de junho de 2022”, afir-
mou Joana Pereira, representante re-
sidente do FMI no Brasil, em nota.

Pereira afirma que o escritório foi 
aberto durante um acordo de assis-
tência financeira do FMI em 1999 e 
que, embora o acordo do FMI com o 
Brasil tenha terminado em 2005, o 
escritório foi mantido para facilitar o 
diálogo entre o corpo técnico do fun-
do e as autoridades.

“Esperamos que a alta qualidade 
do envolvimento do corpo técnico 
do Fundo com as autoridades brasi-
leiras continue, à medida que traba-
lhamos para apoiar o Brasil no forta-
lecimento de sua política econômica 
e arcabouço institucional”, afirma.

O anúncio é feito em meio a crí-
ticas de Guedes às previsões da ins-
tituição, que chegou a prever nas 
etapas iniciais da pandemia que a 
economia brasileira teria uma que-
da maior em 2020. Medidas como 
o auxílio emergencial reverteram a 
tendência e o ministro continua re-
lembrando as projeções do FMI em 
diversas ocasiões.

Nesta quarta-feira (15), Guedes 
afirmou que assinou documento em 
que expressava que o país não pre-
cisaria mais dos trabalhos in loco do 
fundo -embora a decisão por manter 
ou não o escritório seria do próprio 
FMI. “Estamos dispensando, assi-
nei há uma semana, pode passear lá 
fora”, disse.

“Chama-se residente do FMI no 
Brasil, nós que credenciamos. Já pedi-
mos que, em junho do ano que vem, 
feche o FMI [no Brasil]. Se eles [FMI] 
quiserem, mantêm o escritório. Mas 
nós oficialmente estamos dizendo 
que não precisamos tê-los aqui mais. 
Já há muitos anos que não precisá-
vamos. Ficaram porque gostam de 
feijoada, futebol e de vez em quando 

criticar um pouco e fazer previsão er-
rada”, disse Guedes.

Guedes usou o episódio para re-
bater também as críticas econômicas 
feitas por Ilan Goldfajn, ex-presiden-
te do BC (Banco Central), que assumi-
rá um cargo de direção no fundo.

“Aparentemente, o ex-presiden-
te do Banco Central criticou muito 
o Brasil e ele está indo para lá. É um 
bom economista, bom amigo, mas 
se já tem um ponto de vista aparen-
temente bem crítico e bem negati-
vo sobre o Brasil, ainda precisa de 
um representante aqui?”, questionou 
Guedes.

Goldfajn, que é presidente do con-
selho do Credit Suisse, afirmou em 
entrevista ao portal Neofeed nesta 
semana que os investidores estran-
geiros não estão fugindo do Brasil 
-eles “já fugiram”.

Segundo o próprio Guedes, o Mi-
nistério da Economia já tinha expres-
sado ao FMI sua posição antes das 
críticas de Ilan e apenas aproveitou 
o momento para anunciar a medida 
como forma de rebater os comentá-
rios feitos por Godlfajn. (FP)
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Camargo, Valquíria Cardozo de Camargo Ribeiro, Oliveira Paes de Camargo e s/m. Rosa Vidal de 
Camargo, Jair Paes de Camargo e s/m. Adnair Cardoso de Camargo, Elias Paes de Camargo e s/m. 
Marina Cerqueira da Silva Camargo, Oliveira Paes de Camargo Filho e s/m. Helena Felix do Amaral, 
Natalino de Moraes, Job Vieira Leme, Magali Vidal de Camargo Leme e s/m. Jose Santana Silva, Marcos 
Antonio de Camargo Leme, Marli Vidal de Camargo Leme de Moraes e s/m. Luis Otavio de Moraes, 
Eliana Vidal de Camargo Leme Marcelino e s/m. Elias Marcelino, Maria de Lourdes Ferreira Mariano e 
Condomínio do Residencial Esmirna, na pessoa do síndico/administrador, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Jorlando Rios Sousa e Simone Melo Sousa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Tomás Xavier de Almeida, nº 175, Vila 
Rancho Alegre, Distrito de Perus, São Paulo-SP, com área de 355,32 m², contribuinte n° 187.059.0021-1, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1002769-06.2018.8.26.0366.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara, do Foro de Mongaguá, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) OLIVENZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ. 48.616.171/0001-76, com endereço à Rodovia Presidente 
Dutra, S/N, km 237 sala 02, centro, CEP 27175-000, Pirai - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Olives S/A, alegando em síntese: objetiva o recebimento da quantia de R$ 85.325,68 (oitenta e cinco 
mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), posto que em 20 de junho de 2018 a ré adquiriu da autora 
diversos quilos de azeitona verde picual com caroço, conforme pode se constatar da respectiva nota fiscal nº. 9643, 
devidamente juntada aos presentes autos, contudo denota-se que até a presente data não fora efetuado nenhum 
pagamento em relação aos produtos adquiridos. Postula ainda a condenação da ré ao pagamento de danos materia is no 
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes aos prejuízos suportados pela autora. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o  edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mongaguá, aos 26 de novembro de 2021.[16,17] 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008911-78.2014.8.26.0006 A MM. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Mendes Simões Botelho, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a PAPISMELL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 07.257.596/0001-59 e EDSON 
MONTEIRO DA SILVA, CPF. 901.766.267-00, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Iresolve Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, alegando em síntese: O requerente celebrou com os requeridos, contrato de 
empréstimo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os requeridos não se imbuíram de qualquer iniciativa no sentido 
de pagar a dívida, que alcança o valor de R$ 38.879,17. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012051-72.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber a Vanderlei 
Tenorio Feres CPF 076.875.648-04, que Vanessa de Oliveira, Caio Henrique de Oliveira e Larissa de Oliveira ajuizaram ação 
comum,objetivando seja julgada procedente,para declarar NULOS os Instrumentos de Contratos de Venda e Compra e Cessão de 
Direito do imóvel à Rua Paulino Blair 105, Jd. Estoril, São Jose dos Campos/SP, revogando a procuração por instrumento público, 
lavrada no Livro 821 pg 051/052, do 2º Tabelião de Guarulhos, e substabelecimento, por instrumento público, lavrada no 1º 
Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Cruzeiro/SP Livro 33/pg 11,condenando ao pagamento das despesas pro-
cessuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de dezembro de 2021.[16,17] 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 104/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17/12/2021 a 24/12/2021, das 08:00 às 12:00 horas e 
das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo 
site https://www.famesp.org.br>compras>FAMESP-BAURU>modalidade>solicitacoes de proposta 
comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para futura CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, 
VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM 
DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES EM GERAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS 
ÁREAS DA MATERNIDADE SANTA ISABEL, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, conforme as 
especificações constantes nos Anexos desta solicitação para análise da Diretoria da FAMESP.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 182/2021 - Tomada de 
Preço nº 004/2021-Proc. Adm.nº10795/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra 
para execução de sistema de tratamento de esgoto descentralizado na 
Comunidade Tradicional do Bonete. Nova data da entrega das propos-
tas dia 04/01/2022 às 10:30horas.  
Retifica-se a publicação no Jornal do dia 16/12/2021 – Onde se lê: Edital 
RETIFICADO nº 122/2021 - Pregão Presencial nº 039/2021 – Proc. Adm. 
nº 8.927/2021... Leia-se: Edital RETIFICADO nº 122/2021 - Pregão Pre-
sencial nº 039/2021 – Proc. Adm. nº 8.927/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada no gerenciamento de cobrança, arrecadação 
e controle de acesso e da tarifação de veículos dos contribuintes obri-
gados ao recolhimento da taxa de preservação ambiental (TPA), dentro 
deste município, conforme a lei municipal nº 547/2007 e suas altera-
ções. Nova Data da entrega das propostas dia 30/12/2021 às 10:10h.  
Onde se lê: Edital nº 209/2021 - Pregão Presencial nº 061/2021- Proc.
Adm. nº 12807/2021... Leia-se: Edital nº 209/2021 - Pregão Presencial 
nº 061/2021- Proc.Adm. nº 12807/2021. OBJETO: Registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de engenharia não con-
tínuos de pequenos reparos comuns de manutenções, reparações e 
adaptações em prédios e espaços públicos, com fornecimento de mate-
riais e mão de obras. Data da entrega das propostas dia 30/12/2021 às 
10:30h. Os Editais completos deverão ser retirados no portal oficial do 
município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 
17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 16 de dezembro de 
2021 – Benedito Wenceslau Neto. Departamento de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 526,80

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003927-50.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alex dos 
Santos Morais e PA Tech Automação Industrial Ltda. (na pessoa de Alex dos Santos Morais), CPF/CNPJ 351.237.778-57 e 
17.916.351/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de A&S – FOMENTO MERCANTIL 
LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 35.679,92, 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m) embargos à 
execução. Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá(ão) o(a)(s) executado(a)(s) valer-se do disposto 
no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de 
qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 
embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003811-06.2021.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Érica Matos Teixeira Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAYTON PIFER 
ALMUDIN, Brasileiro, Advogado, RG 28.035.879-9, CPF 260.557.698-16, Nascido/Nascida 14/02/1979, com endereço à RUA DOS 
JEQUITIBÁS, 105, CAMPESTRE, CEP 09070-330, que lhe foi proposta uma ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS CAUSADOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 
por parte de GONÇALO EMIDIO DE SOUZA JUNIOR, alegando em síntese: O autor em 21/11/2014 adquiriu o apartamento n. 11, 
localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Residencial situado na Alameda Jequitibás, n. 131, Bairro Campestre, na cidade de Santo 
André, São Paulo, com entrega acordada no prazo máximo para 04/04/2019, o que não foi cumprido, motivo pelo qual ajuizou a presente 
ação, para que o Requerido cumpra a obrigação de entregar o imóvel concluído no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Bem como 
seja condenado a pagar multa contratual, lucros cessante e danos morais. Valor da causa R$230.790,00. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Santo André, aos 11 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. PROCESSO 1018142-36.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ 92.598.853/0001-95, que TOTAL 
LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo e determinando a 
compensação de valores em razão dos créditos existentes entre as partes, sendo o crédito da Requerente em R$170.388,20 e da 
Requerida em R$126.526,83, obrigando a ré a pagar o saldo remanescente da mencionada compensação no importe de R$43.861,37, 
condenando a ré ao pagamento de indenização a título de Danos Morais, além das custas e despesas processuais, bem como, de 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005970-92.2021.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAUANA 
BIGHETTI TRIPICHIO, RG 36.682.944-0, CPF 372.869.328-61 e RONALDO TRIPICHIO, RG 28.225.468-7, CPF 667.095.717-34, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por MÔNICA DAS GRAÇAS CYRINEU PICHIOLI. Encontrando-se 
os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 80.829,37 (Junho/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 17 de setembro de 2021. 
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1022769-60.2015.8.26.0001O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Rogerio Batista Teymeny CPF. 158.306.915-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Sunset Rent 
A Car Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.299,24 (agosto/2015), referente ao Contrato de Locação de 
Veículos sem Fornecimento de Motorista nº 977/1 a 977/15 mais multas vencidas e vincendas. Encontrando o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2021 

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0009046-96.2017.8.26.0008O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII 
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz saber a Alexandre dos Santos Correia e Silva, 
CPF 343.939.118-30, e Antônio da Silva Fróes, CPF 007.641.778-69, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Nv Nova Participações Ltda.. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital para que, no prazo de 05(cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, nos termos dos artigos 841,847 e 854, §3º, do CPC, se manifestem sobre o bloqueio em contas bancárias sob a titularidade dos 
executados, sendo penhoradas as quantias de R$73,33 e 3.529,48. Ficam cientes, ainda, que não havendo oportuna manifestação dos 
executados, será certificado o decurso e prazo e expedida guia de levantamento em favor da parte exequente. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010458-58.2020.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Ferrari Nardi Arruda, na forma da Lei, etc. Faz saber a Brito e Bazani 
Corretora de Seguros, CNPJ. 18.128.386/0001-87, que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Josinaldo Abreu de Almeida, 
objetivando a obrigação de fazer do réu, para quitar o contrato do veículo Ford Ka, Placa AZB 0654, junto ao Banco Bradesco e conclua 
sua transferência, sob pena de converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar (R$ 15.129,01 saldo devedor do contrato). 
Encontrando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como 
verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital << Informação indisponível >> DIAS. PROCESSO Nº 1045691-79.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE 
CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-
40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Rogério Rodrigues Molina, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com 
devolução de valores retidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora, caso em que será nomeado curador especia l. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 d e outubro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1030905-30.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, da UPJ da 
16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, inscrita no CNPJ nº 31.049.719/0001-40, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE 
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.608.097/0001-80, e ATLAS PROJ 
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.768.698/0001-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Carlos Alberto Caires Serradura, alegando em síntese: pedido de rescisão contratual com devolução de valores retidos, referente  ao 
Contrato de Consumo, na modalidade de Negociação via Arbitragem junto à plataforma intitulada "Atlas Quantum", a qual, mediante 
custódia dos ativos digitais(bitcoins) de seus clientes, realiza operações automatizadas de compra e venda de Bitcoins em diferentes 
corretoras (exchanges), auferindo operações de arbitragem e dividindo estes lucros com seus clientes. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 

SES-PRC-2021/29931
A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Hospital Geral Jesus Teixeira da 
Costa – Guaianases torna público o Termo de Referência para seleção de Entidade Privada, sem fins lucrati-
vos, interessada para celebração de Convênio, em caráter emergencial, visando o Gerenciamento de Urgência 
e Emergência do Pronto Socorro. O recebimento do Plano de Trabalho, bem como da Proposta Orçamentá-
ria deverá ser encaminhado através do e-mail gtgh.guaianases@gmail.com ou compras.hgg@gmail.com no 
período de 16/12/2020 a 20/12/2021 até 18:00hs. Só serão consideradas como documentos válidos, os que 
tiverem o seu recebimento devidamente confirmado.
O Termo de Referência estará disponível para download no sitio:http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/ho-
mepage/outrosdestaques/ e  www.e-negocios-publicos.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde

Hospital Geral “Jesus Teixeira da Costa” - Guaianases

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA torna público 
que, encontra-se disponível o Resulta-
do Final e a Homologação do Concur-
so Público nº 01/2021 para o cargo de 
Técnico de Segurança do Trabalho.
Os Editais, na íntegra, estão disponível 
no site www.dedalusconcursos.com.br 
e www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 15 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019288-63.2012.8.26.0405 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA 
GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IGOR EMIL GUILHERME 
HOH., RG 264075274, CPF 326.270.878-00, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - FIEO., alegando em síntese: ser 
credora do requerido do valor de R$ 6.895,89 (Abril/2012), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, bem como do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre 
as partes e não pago . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
quantia especificada na inicial no valor de R$ 6.895,89, devidamente atualizada, e de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Fica o advertido de que será isento do pagamento de 
custas processuais se efetuar o pagamento no prazo e, caso não efetuado o pagamento no prazo e 
os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade, sendo o réu considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 27 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1006065-92.2017.8.26.0100 ( U-114 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eliseu Paes de Camargo e s/m Vera Lúcia Garcia de 
Camargo, Valquíria Cardozo de Camargo Ribeiro, Oliveira Paes de Camargo e s/m. Rosa Vidal de 
Camargo, Jair Paes de Camargo e s/m. Adnair Cardoso de Camargo, Elias Paes de Camargo e s/m. 
Marina Cerqueira da Silva Camargo, Oliveira Paes de Camargo Filho e s/m. Helena Felix do Amaral, 
Natalino de Moraes, Job Vieira Leme, Magali Vidal de Camargo Leme e s/m. Jose Santana Silva, Marcos 
Antonio de Camargo Leme, Marli Vidal de Camargo Leme de Moraes e s/m. Luis Otavio de Moraes, 
Eliana Vidal de Camargo Leme Marcelino e s/m. Elias Marcelino, Maria de Lourdes Ferreira Mariano e 
Condomínio do Residencial Esmirna, na pessoa do síndico/administrador, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Jorlando Rios Sousa e Simone Melo Sousa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Tomás Xavier de Almeida, nº 175, Vila 
Rancho Alegre, Distrito de Perus, São Paulo-SP, com área de 355,32 m², contribuinte n° 187.059.0021-1, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1002769-06.2018.8.26.0366.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara, do Foro de Mongaguá, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) OLIVENZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ. 48.616.171/0001-76, com endereço à Rodovia Presidente 
Dutra, S/N, km 237 sala 02, centro, CEP 27175-000, Pirai - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Olives S/A, alegando em síntese: objetiva o recebimento da quantia de R$ 85.325,68 (oitenta e cinco 
mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), posto que em 20 de junho de 2018 a ré adquiriu da autora 
diversos quilos de azeitona verde picual com caroço, conforme pode se constatar da respectiva nota fiscal nº. 9643, 
devidamente juntada aos presentes autos, contudo denota-se que até a presente data não fora efetuado nenhum 
pagamento em relação aos produtos adquiridos. Postula ainda a condenação da ré ao pagamento de danos materia is no 
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes aos prejuízos suportados pela autora. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o  edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mongaguá, aos 26 de novembro de 2021.[16,17] 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008911-78.2014.8.26.0006 A MM. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Mendes Simões Botelho, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a PAPISMELL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 07.257.596/0001-59 e EDSON 
MONTEIRO DA SILVA, CPF. 901.766.267-00, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Iresolve Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, alegando em síntese: O requerente celebrou com os requeridos, contrato de 
empréstimo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os requeridos não se imbuíram de qualquer iniciativa no sentido 
de pagar a dívida, que alcança o valor de R$ 38.879,17. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012051-72.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber a Vanderlei 
Tenorio Feres CPF 076.875.648-04, que Vanessa de Oliveira, Caio Henrique de Oliveira e Larissa de Oliveira ajuizaram ação 
comum,objetivando seja julgada procedente,para declarar NULOS os Instrumentos de Contratos de Venda e Compra e Cessão de 
Direito do imóvel à Rua Paulino Blair 105, Jd. Estoril, São Jose dos Campos/SP, revogando a procuração por instrumento público, 
lavrada no Livro 821 pg 051/052, do 2º Tabelião de Guarulhos, e substabelecimento, por instrumento público, lavrada no 1º 
Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Cruzeiro/SP Livro 33/pg 11,condenando ao pagamento das despesas pro-
cessuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de dezembro de 2021.[16,17] 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 104/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17/12/2021 a 24/12/2021, das 08:00 às 12:00 horas e 
das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo 
site https://www.famesp.org.br>compras>FAMESP-BAURU>modalidade>solicitacoes de proposta 
comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para futura CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, 
VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM 
DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES EM GERAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS 
ÁREAS DA MATERNIDADE SANTA ISABEL, PELO PERÍODO DE 90 DIAS, conforme as 
especificações constantes nos Anexos desta solicitação para análise da Diretoria da FAMESP.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 182/2021 - Tomada de 
Preço nº 004/2021-Proc. Adm.nº10795/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra 
para execução de sistema de tratamento de esgoto descentralizado na 
Comunidade Tradicional do Bonete. Nova data da entrega das propos-
tas dia 04/01/2022 às 10:30horas.  
Retifica-se a publicação no Jornal do dia 16/12/2021 – Onde se lê: Edital 
RETIFICADO nº 122/2021 - Pregão Presencial nº 039/2021 – Proc. Adm. 
nº 8.927/2021... Leia-se: Edital RETIFICADO nº 122/2021 - Pregão Pre-
sencial nº 039/2021 – Proc. Adm. nº 8.927/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada no gerenciamento de cobrança, arrecadação 
e controle de acesso e da tarifação de veículos dos contribuintes obri-
gados ao recolhimento da taxa de preservação ambiental (TPA), dentro 
deste município, conforme a lei municipal nº 547/2007 e suas altera-
ções. Nova Data da entrega das propostas dia 30/12/2021 às 10:10h.  
Onde se lê: Edital nº 209/2021 - Pregão Presencial nº 061/2021- Proc.
Adm. nº 12807/2021... Leia-se: Edital nº 209/2021 - Pregão Presencial 
nº 061/2021- Proc.Adm. nº 12807/2021. OBJETO: Registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de engenharia não con-
tínuos de pequenos reparos comuns de manutenções, reparações e 
adaptações em prédios e espaços públicos, com fornecimento de mate-
riais e mão de obras. Data da entrega das propostas dia 30/12/2021 às 
10:30h. Os Editais completos deverão ser retirados no portal oficial do 
município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 
17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 16 de dezembro de 
2021 – Benedito Wenceslau Neto. Departamento de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 526,80

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003927-50.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alex dos 
Santos Morais e PA Tech Automação Industrial Ltda. (na pessoa de Alex dos Santos Morais), CPF/CNPJ 351.237.778-57 e 
17.916.351/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de A&S – FOMENTO MERCANTIL 
LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a dívida no valor de R$ 35.679,92, 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC), ou, no prazo de 15 dias, apresente(m) embargos à 
execução. Alternativamente, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá(ão) o(a)(s) executado(a)(s) valer-se do disposto 
no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de 
qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 
embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003811-06.2021.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Érica Matos Teixeira Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAYTON PIFER 
ALMUDIN, Brasileiro, Advogado, RG 28.035.879-9, CPF 260.557.698-16, Nascido/Nascida 14/02/1979, com endereço à RUA DOS 
JEQUITIBÁS, 105, CAMPESTRE, CEP 09070-330, que lhe foi proposta uma ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS CAUSADOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 
por parte de GONÇALO EMIDIO DE SOUZA JUNIOR, alegando em síntese: O autor em 21/11/2014 adquiriu o apartamento n. 11, 
localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Residencial situado na Alameda Jequitibás, n. 131, Bairro Campestre, na cidade de Santo 
André, São Paulo, com entrega acordada no prazo máximo para 04/04/2019, o que não foi cumprido, motivo pelo qual ajuizou a presente 
ação, para que o Requerido cumpra a obrigação de entregar o imóvel concluído no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Bem como 
seja condenado a pagar multa contratual, lucros cessante e danos morais. Valor da causa R$230.790,00. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Santo André, aos 11 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação. Prazo 20 dias. PROCESSO 1018142-36.2017.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. CNPJ 92.598.853/0001-95, que TOTAL 
LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, reconhecendo e determinando a 
compensação de valores em razão dos créditos existentes entre as partes, sendo o crédito da Requerente em R$170.388,20 e da 
Requerida em R$126.526,83, obrigando a ré a pagar o saldo remanescente da mencionada compensação no importe de R$43.861,37, 
condenando a ré ao pagamento de indenização a título de Danos Morais, além das custas e despesas processuais, bem como, de 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, 
sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. . 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005970-92.2021.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KAUANA 
BIGHETTI TRIPICHIO, RG 36.682.944-0, CPF 372.869.328-61 e RONALDO TRIPICHIO, RG 28.225.468-7, CPF 667.095.717-34, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por MÔNICA DAS GRAÇAS CYRINEU PICHIOLI. Encontrando-se 
os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 80.829,37 (Junho/2021), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 17 de setembro de 2021. 
 
 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

17/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: Coop. Conexão em Saúde
valor cm/col:  R$ 12,00
valor total:  R$ 72,00

        



                 
               



                 
                     


                
  

          K-17/12

17/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039768-43.2019
valor total: R$ 20,00




        


                 

                 


 


                   

                   

           K-17/12

17/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018981-48.2019
valor total: R$ 20,00



                




                


                  

 


                    
             
 
                   
                  
       K-17/12

17 e 18/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008907-61.2021
valor total: R$ 40,00




   
                 
               





                   
               

  
    

              K-17e18/12

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

17 e 18/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007597-73.2018
valor total: R$ 20,00


                    

             
                

   

              

      K-17e18/12

17 e 18/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008907-61.2021
valor total: R$ 40,00

           





                 
              



                 
                




 
 
               

          K-17e18/12

17 e 18/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017686-97.2014
valor total:  R$ 30,00



  

      
               
 



                

                

                   K-17e18/12

17 e 18/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007597-73.2018
valor total: R$ 20,00




   

                

                
                

  K-17e18/12

17 e 18/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017686-97.2014
valor total:  R$ 30,00



 



                  

                   

  
                  
           K-17e18/12

17 e 18/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007597-73.2018
valor total: R$ 20,00




                 

   

             

          K-17e18/12

17 e 18/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007597-73.2018
valor total: R$ 20,00



                  
             

 

 
                  K-17e18/12

17 e 18/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007597-73.2018
valor total: R$ 20,00







 


              K-17e18/12

17 e 18/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007597-73.2018
valor total: R$ 20,00



              
              


                   

  
  K-17e18/12

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1022769-60.2015.8.26.0001O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Rogerio Batista Teymeny CPF. 158.306.915-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Sunset Rent 
A Car Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.299,24 (agosto/2015), referente ao Contrato de Locação de 
Veículos sem Fornecimento de Motorista nº 977/1 a 977/15 mais multas vencidas e vincendas. Encontrando o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de julho de 2021 

Edital de intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0009046-96.2017.8.26.0008O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII 
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz saber a Alexandre dos Santos Correia e Silva, 
CPF 343.939.118-30, e Antônio da Silva Fróes, CPF 007.641.778-69, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Nv Nova Participações Ltda.. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital para que, no prazo de 05(cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, nos termos dos artigos 841,847 e 854, §3º, do CPC, se manifestem sobre o bloqueio em contas bancárias sob a titularidade dos 
executados, sendo penhoradas as quantias de R$73,33 e 3.529,48. Ficam cientes, ainda, que não havendo oportuna manifestação dos 
executados, será certificado o decurso e prazo e expedida guia de levantamento em favor da parte exequente. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2021  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1010458-58.2020.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Ferrari Nardi Arruda, na forma da Lei, etc. Faz saber a Brito e Bazani 
Corretora de Seguros, CNPJ. 18.128.386/0001-87, que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Josinaldo Abreu de Almeida, 
objetivando a obrigação de fazer do réu, para quitar o contrato do veículo Ford Ka, Placa AZB 0654, junto ao Banco Bradesco e conclua 
sua transferência, sob pena de converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar (R$ 15.129,01 saldo devedor do contrato). 
Encontrando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o prazo supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, será presumido aceito como 
verdadeiro os fatos alegados na petição inicial e será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital << Informação indisponível >> DIAS. PROCESSO Nº 1045691-79.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE 
CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-
40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Rogério Rodrigues Molina, requerendo RESCISÃO CONTRATUAL com 
devolução de valores retidos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora, caso em que será nomeado curador especia l. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 d e outubro de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1030905-30.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, da UPJ da 
16ª a 20ª Varas Cíveis do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, inscrita no CNPJ nº 31.049.719/0001-40, ATLAS SERVICES – SERVIÇOS DE SUPORTE 
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.608.097/0001-80, e ATLAS PROJ 
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.768.698/0001-83, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Carlos Alberto Caires Serradura, alegando em síntese: pedido de rescisão contratual com devolução de valores retidos, referente  ao 
Contrato de Consumo, na modalidade de Negociação via Arbitragem junto à plataforma intitulada "Atlas Quantum", a qual, mediante 
custódia dos ativos digitais(bitcoins) de seus clientes, realiza operações automatizadas de compra e venda de Bitcoins em diferentes 
corretoras (exchanges), auferindo operações de arbitragem e dividindo estes lucros com seus clientes. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021. 

SES-PRC-2021/29931
A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Hospital Geral Jesus Teixeira da 
Costa – Guaianases torna público o Termo de Referência para seleção de Entidade Privada, sem fins lucrati-
vos, interessada para celebração de Convênio, em caráter emergencial, visando o Gerenciamento de Urgência 
e Emergência do Pronto Socorro. O recebimento do Plano de Trabalho, bem como da Proposta Orçamentá-
ria deverá ser encaminhado através do e-mail gtgh.guaianases@gmail.com ou compras.hgg@gmail.com no 
período de 16/12/2020 a 20/12/2021 até 18:00hs. Só serão consideradas como documentos válidos, os que 
tiverem o seu recebimento devidamente confirmado.
O Termo de Referência estará disponível para download no sitio:http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/ho-
mepage/outrosdestaques/ e  www.e-negocios-publicos.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviços de Saúde

Hospital Geral “Jesus Teixeira da Costa” - Guaianases

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA torna público 
que, encontra-se disponível o Resulta-
do Final e a Homologação do Concur-
so Público nº 01/2021 para o cargo de 
Técnico de Segurança do Trabalho.
Os Editais, na íntegra, estão disponível 
no site www.dedalusconcursos.com.br 
e www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 15 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 17 De Dezembro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 189/2021 PREGÃO PRESENCIAL 98/2021 
Referente a: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-

TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMEN-
TO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COM-
POR A MERENDA ESCOLAR. Data de abertura 04/01/2022 às 
09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, Cen-
tro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br / 
(11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com. 
Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Data do leilão:12/01/2022 - as: 10:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA DOUTOR NELSON D 
AVILA, Nº 40, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  es-
tabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone (11) 93285-4559,  faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e De-
creto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, 
os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipote-
cárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antencedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED:A54707 - CONTRATO: 803515809328 -   EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA 
JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA, BRASILEIRO(A), RADIO-
LOGISTA, CPF 061.355.362-49, CI 13,397,120 SSP/SP CASA-
DO (A) COM  JOANA DORA SILVA DA SILVA , BRASILEIRO (A), 
DO LAR , CPF 086.860.412-72 CI: 1017334 SSP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 11, LOCALIZAN-
DO NO TERREO, BLOCO B-61, A RUA LAMARTINE MAIA DA 
SILVA TORRES, Nº 177, PARQUE RESIDENCIAL PRIMAVERA, 
BOSQUE DOS EUCALIPTOS, EM SAO JOSE DOS CAMPOS, 
SP, COM A AREA UTIL DE USO EXCLUSIVO DE 49,41M2, 
AREA COMUM DE 50,98M2, TOTALIZANDO 100,39M2 DE 
AREA CONSTRUIDA, FRACAO IDEAL NO TERRENO DE 
0,10010%, COM DIREITO A UMA VAGA INDETERMINADA NO 
ESTACIONAMENTO DESCOBERTO, COM TODAS AS SUAS 
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSO-
RIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 153796,38
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 159000,00
SAO JOSE DOS CAMPOS, 14/12/2021

ARY ANDRE NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
FLORINEA - SP

Data do leilão:05/01/2022 - as: 14:00
Local: DENFRONTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLO-
RINEA - RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699, CEN-
TRO, FLORINEA, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  
estabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHAND-
JARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone (11) 93285-
4559, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamen-
tação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no 
dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, 
no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrema-
tação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível 
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interes-
sado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação 
de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser 
efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Ins-
tituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Fi-
nanceira com a antencedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos 
do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, 
porém, a atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EM-
GEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime 
de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofer-
tando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execu-
ção extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o 
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B35006 - CONTRATO: 802846042883 -   EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 
ELIANE RORATO SILVA, BRASILEIRO(A), PROFESSORA, 
CPF 189.258.848-01, CI 22032704 SSP SP CASADO (A) 
COM EDIVALDO SIQUEIRA DA SILVA, BRASILEIRO (A), 
AGRICULTOR, CPF 129.260.06837 CI: 21349792 SP. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A RUA BE-
NEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA, Nº 202, LOTE 7, QUA-
DRA 6, CONJUNTO HABITACIONAL NOSSO TETO, EM 
FLORINEA, SP, COM A AREA CONSTRUIDA DE 172,61M2, 
ENCERRANDO A AREA DE 200,00M2, COM TODAS AS 
SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 9259,03
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 157000,00
FLORINEA, 14/12/2021

ARY ANDRE NETO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JABOTICABAL - SP

Data do leilão:06/01/2022 - as: 12:30 Local: AGENCIA DA 
CAIXA - AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 1172, 
CENTRO, JABOTICABAL, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  
estabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHAND-
JARA, ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone (11) 93285-
4559,  faz saber que devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamen-
tação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no 
dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.       A venda à vista, sem 
utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento 
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% 
(vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devida-
mente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interes-
sado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação 
de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser 
efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Ins-
tituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Fi-
nanceira com a antencedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos 
hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos 
do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, 
porém, a atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EM-
GEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime 
de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofer-
tando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execu-
ção extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o 
imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED:B37559 - CONTRATO: 803136074154 -   EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 
APARECIDO DE JESUS SANT ANNA, BRASILEIRO(A), 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA, CPF 981.653.728-15, CI 
15.319.300 SSP/SP, CASADO (A) COM NILDA TEREZINHA 
DE LIMA SANT ANNA, BRASILEIRO (A), AUXILIAR DE SER-
VICOS GERAIS, CPF 057.619.478-62 CI: 22.756.100-4 SSP/
SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA JOSE FRAN-
CISCO NUNO, Nº 131, LOTE 8, QUADRA 18, LOTEAMEN-
TO RESIDENCIAL JABOTICABAL, EM JABOTICABAL, SP, 
COM 50,09M2, COM A AREA DE 160,33M2, COM TODAS 
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17514,32
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 100000,00
JABOTICABAL, 14/12/2021

ARY ANDRE NETO

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-112/2021. Processo 
licitatório: 15471/2021. Objeto: “Contratação 
de serviços de motoboy de uso exclusivo da 
Secretaria Municipal de Saúde, para entrega 
de medicamentos e/ou materiais”. Sessão 
pública de processamento: dia 06/01/2022 
às 09:00 horas. Da sessão pública: O pro-
cessamento eletrônico será realizado atra-
vés do endereço eletrônico comprasbr.
com.br, no dia e hora mencionados e será 
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da 
equipe de apoio. O edital está disponível no 
site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. 
Taboão da Serra, 15 de dezembro de 2021. 
Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-121/2021. Proces-
so licitatório: 22414/2021. Objeto: Registro 
de Preço para a “Aquisição de cesta bási-
ca”. Sessão pública de processamento: dia 
05/01/2022 às 09:00 horas. Da sessão pú-
blica: O processamento eletrônico será rea-
lizado através do endereço eletrônico com-
prasbr.com.br, no dia e hora mencionados e 
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 15 de dezembro de 
2021. Wagner Luiz Eckstein Junior – Secre-
tário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS – SP TORNA PÚBLICO A REABERTURA DA CONCORRÊNCIA 
Nº 11/2021– EDITAL Nº 133/2021 - objeto: “Concessão a título oneroso e precário de utilização de áreas 
públicas no município de Barretos por mobiliários urbanos do tipo quiosques e trailers para o exercício de 
atividade econômica”. Localização do Quiosque: Rua Luiz Durigan, nº 1.741. Nome do Quiosque: “Salgado 
Mania”. O edital completo no site www.barretos.sp.gov.br. Data recebimento dos envelopes: 20/01/2022 
às 09h:00; data abertura dos envelopes: 20/01/2022 às 09h:30min. Barretos, 16 de dezembro de 2021. 
Cristina Silva. Departamento de Licitações.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS – SP TORNA 
PÚBLICO A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2021, EDITAL N.º 197/2021 – Objeto: Recapeamento 
em diversas vias dos Bairros Ibirapuera e Zequinha Amendola. O edital completo no site www.barretos.
sp.gov.br. Data recebimento dos envelopes: 04/01/2022 às 09h:00; data abertura dos envelopes: 
04/01/2022 às 09h:30min. Barretos, 16 de dezembro de 2021. Cristina Silva. Departamento de Licitações.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS – SP TORNA 
PÚBLICO A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2021, EDITAL N.º 198/2021 – Objeto: Recapeamento 
em diversas vias dos Bairros Pereira, Baroni, São José e Hussein Genha. O edital completo no site www.
barretos.sp.gov.br. Data recebimento dos envelopes: 05/01/2022 às 09h:00; data abertura dos envelopes: 
05/01/2022 às 09h:30min. Barretos, 16 de dezembro de 2021. Cristina Silva. Departamento de Licitações.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS – SP TORNA PÚBLICO A REABERTURA DA CONCORRÊNCIA 
Nº 14/2021– EDITAL Nº 136/2021 - objeto: “Concessão a título oneroso e precário de utilização de áreas 
públicas no município de Barretos por mobiliários urbanos do tipo quiosques e trailers para o exercício 
de atividade econômica”. Localização do Quiosque: Av. Acre, nº 654, bairro Sumaré. Nome do Quiosque: 
“Pedrinho Lanches”. O edital completo no site www.barretos.sp.gov.br. Data recebimento dos envelopes: 
20/01/2022 às 10h:30; data abertura dos envelopes: 20/01/2022 às 11h:00min. Barretos, 16 de dezembro 
de 2021. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado na 
Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a aprovação do 
edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, que no 
dia 29 de dezembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial 
do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no 
edital que regula o certame. Informa-se ainda que o credenciamento, envelopes proposta e habilitação deverão ser entregues 
junto ao Protocolo Geral da Municipalidade até as 09:00 hs do dia 29 de dezembro de 2021, sendo que a sessão de julgamento 
se iniciará as 09:30 hs. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 
às 16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do 
telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, aos 16 de dezembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 211/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 038/2021 EDITAL RERRATIFICADO Nº 133/2021 MENOR PREÇO DO LOTE. OBJETO – REGISTRO 
DE PREÇOS para eventual aquisição de LICENÇA DE USO PERPÉTUA DE SOFTWARE MICROSOFT, 
incluindo garantia de atualização, objetivando atender as necessidades de Secretarias e Diretoria da 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SP, pelo período de 06 (seis) meses, conforme descrição e 
quantidade constante do Termo de Referência - ANEXO I. Início do Recebimento das Propostas: dia 
20 de dezembro de 2021 às 08h00. Fim do recebimento das propostas: dia 05 de janeiro de 2022 às 
08h00. Abertura e Exame das Propostas: dia 05 de janeiro de 2022, das 08h01 às 14h00. Início da 
sessão de Lances: dia 05 de janeiro de 2022, às 14h01. Obtenção do edital: gratuito através do site 
www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 17h00 
horas - Novo Horizonte, 16 de dezembro de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

ESCLARECIMENTO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 52/2021
PROCESSO: 3785/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULOS COM E SEM CONDUTOR PARA 
TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSO-
RES E SERVIDORES PERTENCENTES 
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-
ÇÃO PELO PERÍODO DE 36 MESES CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA E ME-
DIANTE ORDEM DE SERVIÇO.
Vimos informar que se encontra no link abai-
xo do portal da transparência municipal o 
inteiro teor dos ESCLARECIMENTOS refe-
rente ao PP 052/2021.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 021/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3638/2021

GUICHÊ:  072.594/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA 
DO C.E.C. “ALÉSCIO GONÇALVES 
DOS SANTOS”, LOCALIZADO NA AV. 
DOMINGOS FRANCISCO DE PAULA, 21 
– J. PINHEIROS - ARARAQUARA – S.P 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS ANEXOS.
Analisados os Documentos, bem como as 
Propostas das habilitadas, a Subcomissão 
de Licitação da Educação, amparada pelo 
parecer da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos julga conveniente a proposta da 
empresa INCREBASE ENGENHARIA E 
ADMINISTRAÇÃO EIRELI, conforme cons-
ta dos autos.

Araraquara, 16 de Dezembro de 2021.
JANSEM CAMARGO MERCALDI

SubComissão Permanente 
de Licitações da Educação

Presidente
FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

Comissão Permanente de Licitações
CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO

Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 02918/2021
CONTRATO CM Nº 10/2021

TERMO ADITIVO Nº 10-01/2021
LOTE Nº:  01 – Microcomputadores Desktop 
Tipo I, Desktop Tipo 2 e Microcomputadores 
Portátil.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: ALTBIT INFORMÁTICA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO:  TERMO ADITIVO DE ESTI-
PULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº 10/2021, REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO MI-
CROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO I, 
DESKTOP TIPO 2 E MICROCOMPUTADO-
RES PORTÁTIL (LOTE 01).
VIGÊNCIA:   Face a conclusão da fase de 
instalação, confi guração e testes, devida-
mente atestada pelo responsável do Setor 
de Tecnologia da Informação, nos termos 
das cláusulas 5.1 e 14.4 do contrato originá-
rio, a vigência de 12 (doze) meses do con-
trato inicia-se em 10 de dezembro de 2021 
até 09 de dezembro de 2022. 
Permanecem inalteradas as demais condi-
ções e cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO:  10 de dezembro de 2021.

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 
2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício 

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 02918/2021
CONTRATO CM Nº 09/2021

TERMO ADITIVO Nº 09-01/2021
LOTE Nº:  02 – SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: CENTERTEC NEGÓCIOS, 
SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI – EPP.
OBJETO:  TERMO ADITIVO DE ESTI-
PULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº 09/2021, REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CUJO 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS (LOTE Nº 02).
VIGÊNCIA:  Face a conclusão da fase de 
instalação, confi guração e testes, devida-
mente atestada pelo responsável do Setor 
de Tecnologia da Informação, nos termos 
das cláusulas 5.1 e 14.4 do contrato originá-
rio,  a vigência de 12 (doze) meses do con-
trato inicia-se em   10 de dezembro de 2021 
até o dia 09 de dezembro de 2022. 
Permanecem inalteradas as demais condi-
ções e cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO:  10 de dezembro de 2021.

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 
2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício 

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 03958/2021
CONTRATO CM Nº 13/2021

TERMO ADITIVO Nº 13-01/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: ALTBIT INFORMÁTICA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO:  TERMO ADITIVO DE ESTI-
PULAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº 13/2021, REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021, CUJO 
OBJETO É A  CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
TELA INTERATIVA 75”, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES.
VIGÊNCIA: Face a conclusão da fase da 
entrega, instalação e implantação dos equi-
pamentos, devidamente atestada pelo  res-
ponsável do Setor de Tecnologia da Informa-
ção, nos termos das cláusulas 5.1 e 14.4 do 
contrato originário, a vigência de 12 (doze) 
meses do presente ajuste inicia-se em 10 
de dezembro de 2021 até o dia 09 de de-
zembro de 2022. 
Permanecem inalteradas as demais condi-
ções e cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO:  10 de dezembro de 2021.

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 
2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício 

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 04350/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021

Versão 02
O Pregoeiro da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul, diante dos termos do Pro-
cesso Administrativo nº 04350/2021, Pregão 
Presencial nº 07/2021- Versão 02, cujo obje-
to é a contratação de empresa especializada 
para a ampliação do sistema de videomoni-
toramento incluindo a aquisição de Câmeras 
IP, Software de Gerenciamento licenciado, 
serviços e mão de obra para a implantação 
e confi guração, conforme as especifi cações 
contidas no Termo de Referência do Edital 
Pregão Presencial Nº 07/2021 (Versão 02), 
ADJUDICOU o objeto da presente licitação 
à empresa INTEGRAL PROJETOS E CO-
MÉRCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA – EPP   
que se sagrou vencedora com proposta no 
valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais) e o Presidente da Câmara Munici-
pal de São Caetano do Sul HOMOLOGOU o 
referido procedimento licitatório.

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 
2021.

FERNANDO JULIO TEIXEIRA
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
Inexigibilidade 06/2021 - Processo 75/2021 – Edital de Chamamento 
Público 04/2021 Prefeitura Municipal de Dourado/SP, em conformidade com 
a Lei n.º 14.133/2021 e demais alterações, e alterações posteriores, através 
do Departamento Municipal de Licitações e Contratos, por solicitação do 
Departamento Municipal de Saúde, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que a partir das 9h00 horas do dia 20 de dezembro de 2021, 
até as 16h00min do dia 31/01/2022, estará realizando CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS OU LEILOEIROS OFICIAIS PARA 
AVALIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO DE BENS 
DESTA ADMINISTRAÇÃO. O envelope contendo a documentação deverá ser 
entregue no Protocolo da Prefeitura Municipal de Dourado situado à Rua Dr. 
Marques Ferreira, 591, Centro, na cidade de Dourado/SP, aos cuidados da 
Comissão de Licitações, com a finalidade de receber e avaliar a documentação 
dos interessados em prestar os serviços especificados no ANEXO I do EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO 04/2021, cujo processo e julgamento serão realizados 
de acordo com os procedimentos da Lei n°. 14.133/21, e suas alterações. O 
Edital completo poderá ser retirado em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco 
reais), no setor de compras sito à Rua Dr. Marques Ferreira, nº 591, Centro, na 
cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente no site www.dourado.sp.gov.
br. Dourado, 16 de dezembro de 2021. 
UMBERTO SORREGOTTI NETO - Agente de Contratação GINO JOSÉ 

TORREZAN- Prefeito

Republicação - Processo SUPRI 266/2021 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 07/2021 – REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS. - Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 09h00 do dia 20/01/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/
SP. – Retirar o edital gratuitamente na página da Internet 
http: //www.itapevi.sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
16/12/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Reabertura - Processo SUPRI 552/2021 – 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 126/2021 – CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
DE INSPEÇÃO CADASTRAL EM OBRA DE ARTE 
ESPECIAL – VIADUTO JOSÉ DOS SANTOS NOVAES, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI (Licitação 
exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 
48, I, da Lei Complementar nº123/2006). Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 20/12/2021 até as 09h00min do dia 03/01/2022. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min 
do dia 03/01/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09:10min do dia 03/01/2022. - Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 16/12/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico 111/2021 – Processo 

194/2021 – Edital 2.306/2021. 
Objeto: Registro de Preços para realização de exames laboratoriais, voltados ao atendimento 
dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS.O recebimento das propostas ocorrerá 
do dia 20/12/2021 até as 09h00min do dia 03/01/2022, e a abertura (sessão pública) às 
09h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília/DF.O credenciamento das empresas participantes, cadastro das propostas e sessão 
pública serão realizados junto ao Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.
com.br).As informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras e Licitações, 
pelo e-mail licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537.O Edital encontra-se 
disponível no endereço eletrônico www.penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e www.
portaldecompraspublicas.com.br.Penápolis, 16 de dezembro de 2021.Pablo Ambrósio Ianela - 
Secretário Municipal de Administração
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO- Tomada de Preços nº 13/2021 – Processo nº 

192/2021 – Edital nº 2.304/2021. 
Objeto: Contratação de empresa para execução da Casa da Juventude.Prazo para entrega 
dos envelopes: até o dia 04/01/2022 às 09 horas.Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: dia 04/01/2022 às 09 horas.Mais informações através do Serviço de Compras: 
telefone (18) 3654-2537.Edital disponível no site: https://www.penapolis.sp.gov.br em editais 
= editais de licitação = Tomada de Preços 13/2021.Penápolis, 15 de dezembro de 2021.Pablo 
Ambrósio Ianela – Secretário Municipal de Administração

COMUNICADO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUA-
RA, com sede administrativa à Rua São Bento, 
840 - Centro - 3º andar - nesta Cidade, vem, atra-
vés da sua Secretaria de Administração e Gerên-
cia de Licitação, informar que os prazos recur-
sais referentes a Processos Licitatórios terão 
suas contagens suspensas no período de 24 
de Dezembro de 2021 a 02 de Janeiro de 2022 
devido ao recesso de final de ano.

Araraquara, 16 de Dezembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Gerente de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

TERMO DE PROSSEGUIMENTO -  QUARTA 
SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/21
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, 
CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FI-
CAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRE-
SENTE CERTAME.
Às dezesseis horas do dia dezesseis do mês de 
dezembro de dois mil e vinte e um, na sala de lici-
tações, localizada no 3º andar do Paço Municipal 
à Rua São Bento, 840 – Centro – Araraquara – SP, 
reuniu-se a Sub Comissão de Licitação da Admi-
nistração Geral, constituída dos membros abaixo 
mencionados, para recebimento e abertura dos In-
vólucros nº 5 – Habilitação. Iniciados os trabalhos, 
a Sub Comissão verificou a não apresentação da 
documentação acima referida pela empresa EN-
GENHO DE IDÉIAS COMUNICAÇÃO LTDA, tor-
nando-a automaticamente Inabilitada. Verificou-se 
também a presença de representantes das seguin-
tes empresas: 9MM PROPAGANDA LTDA, ÁREA 
COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING 
LTDA e VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRE-
LI. Os envelopes foram abertos e seu conteúdo 
verificado e rubricado pelos presentes. Analisados 
os documentos verificou-se que todas as agên-
cias presentes apresentaram os documentos de 
habilitação em conformidade com as exigências 
previstas no instrumento convocatório, razão pela 
qual restaram habilitadas as agências: 9MM PRO-
PAGANDA LTDA, ÁREA COMUNICAÇÃO PRO-
PAGANDA E MARKETING LTDA e VERGE STU-
DIO COMUNICAÇÃO EIRELI. Após julgamento 
proferido nesta sessão, fica designado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, caso queiram os licitantes, 
apresentar recursos relativos a esta etapa da lici-
tação. Nada mais havendo a constar, lavramos o 
presente Termo que, após lido, seguiu por todos 
assinado ao final.

Araraquara, 16 de Dezembro de 2021.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
- Presidente

ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

- Membro Executor Titular
WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
- Membro Executor Titular
Representantes Presentes

EMERSON ANTÔNIO PAGANI
ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MAR-

KETING LTDA
ROGÉRIO AUGUSTO SONEGO

9MM PROPAGANDA LTDA 
(Procuração nos autos)

EDUARDO ALEXANDRE GODOY SAMPAIO
VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

129/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 3568/2021

DE: 18 de NOVEMBRO de 2021
Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Eletrônico  nº 129/2021, cujo objeto é a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPE-
ZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MU-
NICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, 
DESPRAGUEJAMENTO, RASPAGEM DE PA-
VIMENTOS, GUIAS E SARJETAS, VARRIÇÃO 
MANUAL E OU MECANIZADA, PODA DE ÁR-
VORES SAZONAIS, TRATAMENTO FITOSSA-
NITÁRIO, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM 
FORNECIMENTO DE COLABORADORES, IN-
SUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, 
CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊN-
CIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, que 
os documentos referentes à Proposta de Preços e 
Habilitação da empresa COLORADO SERVIÇOS 
AMBIENTAIS LTDA encontram-se a disposição 
para vistas ao processo, no Paço Municipal, situa-
do à Rua São Bento n° 840 - 3º andar, bem como 
podem ser acessado no site do Município, através 
dos links abaixo:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/HABILITAOCOLORADO-
PE129.2021REASVERDES.pdf
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/PROPOSTADEPREOSCOLO-
RADOPE129.2021REASVERDES.pdf
 Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 16 de Dezembro de 2021.
Assinado no Original

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO IX
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

RETIFICADO PELO TC-020288.989.21-3
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021

DE: 21 de SETEMBRO de 2021
Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, tendo em vista pedido de 
esclarecimento por parte da empresa DOS REIS 
SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, expor 
o que segue:
Em relação ao pedido de esclarecimento da em-
presa DOS REIS SOCIDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, informamos que as respostas se 
encontram disponíveis no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 15 de Dezembro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 004/2021
INEXIGIBILIDADE N° 004/2021

PROCESSO N° 929/2016
Com referência ao EDITAL DE CHAMADA PÚ-
BLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUI-
ÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS RECEI-
TAS DE TITULARIDADE DA PMA - PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, ATRAVÉS 
DE DOCUMENTOS NA MODALIDADE CÓDIGO 
DE BARRAS NO PADRÃO FEBRABAN (NÃO 
COMPENSÁVEL) E/OU PELA MODALIDADE DE 
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA, POR INTER-
MÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES ARRE-
CADADORES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS 
POR MEIO DIGITAL DE VALORES ARRECADA-
DOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, vimos comu-
nicar que:
Após análise dos documentos apresentados pela 
instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04, constatou-se 
que a mesma cumpriu todos os requisitos constan-
tes do instrumento convocatório, ficando, portanto, 
CREDENCIADA para a realização dos serviços 
optantes:
a) R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) 
por documento recebido na modalidade Guichês 
de Caixa;
b) R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por docu-
mento recebido na modalidade canal alternativo, 
ou seja, caixa eletrônico, internet banking, banco 
24 horas, telefone e aplicativos para celular;
c) R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) 
por documento recebido na modalidade Lotérico 
ou Correspondente Bancário;
d) R$ 1,13 (um real e treze centavos) por docu-
mento recebido na modalidade Débito Automático.

Em 16 de Dezembro de 2021.
EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Prefeito Municipal
  MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
MOGI DAS CRUZES - SP

Data do leilão:12/01/2022 - as: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA VOLUNTARIO FER-
NANDO PINHEIRO FRANCO, Nº 518, CENTRO, MOGI DAS 
CRUZES, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  es-
tabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone (11) 93285-4559,  faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e De-
creto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, 
os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipote-
cárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.       
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antencedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED:B49571 - CONTRATO: 503500000371 -   EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA 
FATIMA APARECIDA DE SOUZA CABRAL, BRASILEIRO(A), 
NOSOCOMIARIA, CPF 179.966.898-30, CI 23.952.293-X, Sol-
teiro(a) e cônjuge, se casado(a) estiver.  
ELZA DE SOUZA CABRAL, BRASILEIRO (A), PENSIONISTA, 
CPF 095305078-52, CI: 9613074 SP Viúvo(a) e cônjuge, se ca-
sado(a) estiver. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA, A RUA ANIZ TANUZ RE-
SEK (RUA 03), Nº 456, QUADRA J, CONJUNTO RESIDEN-
CIAL COCUERA, EM MOGI DAS CRUZES, SP, COM A AREA 
CONSTRUIDA DE 36,95M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL 
DE 130,00M2, CONTENDO DOIS DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA E BANHEIRO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM 
SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 26228,78
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 150000,00
MOGI DAS CRUZES, 14/12/2021

ARY ANDRE NETO

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 17/2021 
Processo de Compra nº 999052/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisi-
ção de café, açúcar, adoçante, mexedor de 
café, filtro de café e copos descartáveis. A 
Pregoeira, diante da análise e aprovação 
das amostras pela área requisitante, declara 
VENCEDORAS do certame as empresas: 
VILA BARCELONA – COMÉRCIO DE SU-
PRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI: 
para o ITEM 03, no valor unitário de R$ 
10,30 (dez reais e trinta centavos); para o 
ITEM 06, no valor unitário de R$ 30,14 (trinta 
reais e quatorze centavos); e para o ITEM 
10, no valor unitário de R$ 48,30 (quarenta 
e oito reais e trinta centavos); e ZANCAPEL 
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SER-
VIÇOS EM GERAL EIRELI: para o ITEM 
01, no valor unitário de R$ 153,47 (cento 
e cinquenta e três reais e quarenta e sete 
centavos); para o ITEM 02, no valor unitá-
rio de R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove 
centavos); para o ITEM 04, no valor unitário 
de R$ 42,00 (quarenta e dois reais); para o 
ITEM 05, no valor unitário de R$ 5,15 (cinco 
reais e quinze centavos); para o ITEM 07, no 
valor unitário de R$ 69,50 (sessenta e nove 
reais e quinze centavos); e para o ITEM 08, 
no valor unitário de R$ 55,50 (cinquenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). Declara, 
ainda, fracassado o ITEM 09. Nesta opor-
tunidade, a todos os interessados, abre-se 
o prazo de 03 (três) dias para recurso, nos 
termos do artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e, artigo 24, inciso XV, do 
Decreto Municipal nº 9459/06. São Caetano 
do Sul, 16 de dezembro de 2021 – Rodrigo 
Gonçalves Toscano – Superintendente do 
SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
  PROCESSO CM Nº 04358/2021

CONTRATO C.M. Nº 14/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
CONTRATADA: UNIVERSIDADE MUNICI-
PAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS
OBJETO:    Contratação direta da Universida-
de Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 
para realizar o diagnóstico e atualização da 
legislação que rege a vantagem pessoal no-
minalmente identifi cada.
VALOR MENSAL: R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 375.000,00 (trezentos 
e setenta e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01
.031.0001.2089.33903900 — Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) me-
ses, com início em 10 de dezembro de 2021 
e término em 09 de maio de 2022.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
10 de dezembro de 2021.

São Caetano do Sul, 16 de dezembro de 
2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em Exercício 

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

Processo SUPRI 564/2021 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 24/2021 – AQUISIÇÃO DE 
MOCHILAS ESCOLARES DESTINADAS AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - 
Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00 
do dia 04/01/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – 
Itapevi/SP. – Retirar o edital excepcionalmente na 
página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.br - 
Fone: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.
sp.gov.br. Itapevi, 16/12/2021 – Departamento de 
Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
RESUMO: PROCESSO Nº 

13110/2021 – CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
RESTÁURO E DEMAIS ADEQUAÇÕES 
CIVIS EM MURO DIVISA EXISTENTE EM 
ÁREA PÚBLICA SITUADA NA PRAÇA CO-
MENDADOR ERMELINO MATARAZZO Nº 
91, BAIRRO FUNDAÇÃO NESTE MUNI-
CÍPIO. DESPACHO DA Sra. SECRETÁRIA 
MUNICIPAL  DE GOVERNO: à vista dos 
elementos informativos que instruem este 
processo, HOMOLOGO e ADJUDICO, com 
fulcro no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666/93, bem como no artigo 2º, inciso 
III, do Decreto nº 11.092/2017, o objeto li-
citado no presente procedimento licitatório, 
decorrente do Convite nº 03/2021, realizado 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTÁURO E 
DEMAIS ADEQUAÇÕES CIVIS EM MURO 
DIVISA EXISTENTE EM ÁREA PÚBLICA 
SITUADA NA PRAÇA COMENDADOR ER-
MELINO MATARAZZO Nº 91, BAIRRO FUN-
DAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, à empresa 
vencedora, KIN ENGENHARIA LTDA EPP, 
CNPJ Nº 04.517.114/0001-64 com o valor de 
R$ 309.198,26 (trezentos e nove mil, cento 
e noventa e oito reais e vinte e seis centa-
vos) Secretária Municipal de Governo: Silvia 
de Campos – 15/12/2021. São Caetano do 
Sul, 15 de dezembro de 2021. Arq. Renato 
Rocha Ferreira – Resp. p/ Exp. da SEOHAB.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 1374/2020 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 85/2021 – Con-
tratação de Empresa para o Fornecimento 
de Licença de Sistema de Gerenciamento 
para o Setor de Alimentação Escolar. DE-
CISÃO DA PREGOEIRA: Após a aprovação 
da prova de conceito apresentada pela em-
presa detentora da melhor oferta, conforme 
parecer da área técnica de fl s. 395/433, a 
Sra. Pregoeira declarou vencedora: Em-
presa: BRAND BRASIL CONSULTORIA 
E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ sob o nº 
56.807.886/0001-34 – LOTE ÚNICO – Valor 
Total do Lote R$ 417.900,00. Ficando assim, 
todos intimados do prazo recursal de três 
dias para apresentação das razões do recur-
so, e os demais licitantes desde logo intima-
dos para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo do recorrente, sendo-
-lhes assegurada vista imediata dos autos, 
nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º da 
Lei Federal nº 10520/2002”. Josiane Cristina 
Oliveira – 16/12/2021. São Caetano do Sul, 
16 de dezembro de 2021. Carolina Morales 
Duwe – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

HOMOLOGAÇÃO FINAL
O Diretor Superintendente do Consaúde, no 
uso de suas atribuições legais, diante dos 
elementos de instrução dos autos homologa 
a Adjudicação Proferida Pelo Pregoeiro No 
Processo Nº 122/2021 – Pregão Presencial 
Nº 47/2021, que objetiva o registro de pre-
ços para fornecimento, em consignação, 
de materiais de neurocirurgia pelo período 
de 12 (doze) meses ao Hospital Regional 
“Dr. Leopoldo Bevilacqua”, pelo critério de 
menor preço a empresa: Comércio e Impor-
tacao Erecta Ltda Cnpj 43420629000101, o 
lotes 14. O Responsável legal da referida 
Empresa fica convocado a comparecer ao 
Serviço de Suprimento do Consaúde, para 
assinatura dos respectivos Contratos, no 
prazo de 05 (cinco) dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das 
Atas Registro De Preços Conforme Segue:
Processo Nº 170/2020 – Pregão Presencial 
Nº 03/2021, Para Fornecimento, de Mate-
riais de Consumo Médico Hospitalar Ao 
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua/
Consaúde, Assinada Em 03/02/2021, Prazo 
De Validade De 12 Meses, Com Seu 4º Tri-
mestre De Vigência, Conforme Segue: (De-
tentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Uni-
dade De Medida, Preço Unitário Em Real), 
Mult Med Equip Hospitalares Ltda, CNPJ 
62.334.156/0001-66, Lote 4 – 20, Máscara 
Nasal Neonatal P/ Cpap Tamanho P, Und, 
167,0411-19, Máscara Nasal Neonatal P/ 
Cpap Tamanho M, Und, 167,0412-18, Más-
cara Nasal Neonatal P/ Cpap Tamanho G, 
Und, 167,0412-17, Interface Babyflow P/ 
Cpap Neonatal, Und, 315,1374-16, Fixa-
dor Cefálico Tipo Gorro P/Cpap Neonatal 
Peq, Und, 325,2403-15, Fixador Cefálico 
Tipo Gorro P/Cpap Neonatal Médio, Und, 
325,2403-14, Fixador Cefálico Tipo Gorro 
P/Cpap Neonatal G, Und, 325,2403-Lote 
5 – 22, Seringa Descartável Para Bomba 
Seringa 50ml/60ml, Und, 20,4504-21, Se-
ringa Descartável Para Bomba Seringa 
20ml, Und, 19,0231 – 23, Seringa Ente-
ral Descartável Para Bomba 20ml, Und, 
20,9259-Lote 6 – 12, Extensor Bomba De 
Seringa Fotoprotetor, Und, 23,00-13, Ex-
tensor Para Bomba De Seringa P/Dieta, 
Und, 23,00; Dipromed Comércio E Im-
portação Ltda, CNPJ 47.869.078/0004-53, 
Lote 2 – 06, Embalagem Tubular Descar-
tável 15cmx100m, Rl, 94,7682-07, Embala-
gem Tubular Descartável 20cmx100m, Rl, 
111,7265-08, Embalagem Tubular Descar-
tável 30cmx100m, Rl, 163,60-05, Embala-
gem Tubular Descartável 12cmx100m, Rl, 
75,8146; Samtronic Indústria E Comér-
cio Ltda, CNPJ 58.426.628/0001-33, Lote 
3 – 09, Equipo Para Bomba De Infusão, 
Und, 23,5980-10, Equipo Para Bomba De 
Infusão Enteral, Und, 24,3846-11, Equipo 
Para Bomba De Infusão Fotoprotegido, 
Und, 23,5980; Alpharad Ind. Com. Imp. 
E Exp. Eireli, CNPJ 11.367.066/0001-30, 
Lote 1 – 01, Agulha De Biopsia De Figado 
16gx16cm, Und, 99,00-04, Agulha De Biop-
sia De Próstata 18gx30cm, Und, 99,00-02, 
Agulha De Biopsia De Mama 16gx25cm, 
Und, 99,00-03, Agulha De Biopsia De Prós-
tata 18gx25cm, Und, 99,00.
Processo Nº 002/2021 – Pregão Presencial 
Nº 11/2021,Objeto: Registro De Preços De 
Materiais De Consumo Descartáveis E Uten-
sílios De Cozinha, Destinados Ao Serviço 
De Nutrição E Dietética – SND Do Hospital 
Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua” - HRLB/
Consaúde., Assinada Em 03/03/2021, Prazo 
De Validade De 12 (Doze) Meses, Em Seu 
4º Trimestre De Vigência, Conforme Se-
gue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descri-
ção, Unidade De Medida, Preço Unitário Em 
Real), Comeder Com. Merc. Deriv. Prod. 
Alim. Ltda EPP CNPJ 03347228000140, 
12, Marmitex Em Alumínio C/ 03 Divisórias, 
Cx, 94,05; Comercial Panorama Ltda Me 
CNPJ 07089572000138, 05, Copo Térmico 
Do Tipo Eps, Und, 0,1948 – 09, Fosforo (50 
Palitos Cada Cx), Cx, 2,65 – 10, Guarda-
napo De Papel 33x30cm, Pct, 2,65 – 14, 
Palito Dental, Cx, 1,15 – 18, Rolo De Alu-
mínio Industrial, Rl, 38,90; Ângela Dias 
Carvalho Me CNPJ 17517395000105, 04, 
Copo Descartável Capacidade 180 Ml, Pct, 
6,23; Só Refil Comércio De Embalagens 
Ltda  CNPJ 14172202000125, 06, Descar-
tável P/ Prato Térmico C/ 3 Divisões, Cx, 
364,50 – 07, Descartável Para Bandeja 
Térmica Luxo, Cx, 513,00 – 08, Descartá-
vel Para Salada, Cx, 324,00 – 13, Marmi-
tex Em Psai, Und, 1,35; Raquel Carvalho 
Apolidorio Lopes 34903595854 CNPJ 
28091870000132, 01, Caneca De Alumínio 
3.5 L, Und, 45,33 – 02, Colher De Sopa Em 
Aço Inox, Dz, 18,21 – 03, Concha Em Aço 
Inox, Nd, 9,18 – 11, Jarra Plástica De 04 Li-
tros, Und, 12,86.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

A D J U D I C A Ç Ã O  / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão 
de julgamento da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, referente a presen-
te licitação do Pregão Presencial nº 
025/2021, Processo nº 062/2021 e 
Edital nº 042/2021, homologo o objeto 
do certame, que consiste Contratação 
de empresa especializada para a 
organização de eventos esportivos 
onde será realizado no Município de 
Cananéia o Circuito Esporte Verão, 
com 07 (sete) modalidades, con-
forme solicitação do Departamento 
Municipal de Esportes da Prefeitura 
Municipal da Estância de Cananéia, 
conforme especificações descritas no 
Edital de Licitações e Anexo I – Termo 
de Referência em favor da empresa 
ANDRÉ LUIZ MARTINS MAFETONI-
ME CNPJ Nº 13.830.406/0001-43.
Os valores constam na Ata de Sessão 

Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 16 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal 

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PROCESSO Nº 69946/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2021

OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo especializado de desinsetização, 
desratização, descupinização e outros 
serviços de controle de pragas para 
áreas internas, externas e cobertura nas 
dependências dos prédios e espaços 
públicos pertencentes à Prefeitura de 
Cajati - SP e também demais pontos do 
Município de Cajati - SP, conforme Termo 
de Referência, na modalidade Pregão, por 
meio de Sistema Presencial, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).

Recebimento do Credenciamento: 
14/01/2022 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
14/01/2022 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70485/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2021

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
fornecimento, recarga e manutenção de 
extintores de incêndio, placas de sinalização 
e luminárias de emergência para atender os 
diversos Departamentos da Prefeitura do 
Município de Cajati/SP, conforme Termo 
de Referência, na modalidade Pregão, por 
meio de Sistema Presencial, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).

Recebimento do Credenciamento: 
12/01/2022 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
12/01/2022 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70488/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimentos “in loco” de produtos lác-
teos para as Unidades Escolares, através 
de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 13 de janeiro de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
13 de janeiro de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70509/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021

OBJETO: Contratação de empresa (s) 
para fornecimentos parcelados “in loco” 
de carnes, congelados e refrigerados 
para as Unidades Escolares, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 13 de janeiro de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
13 de janeiro de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69653/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2021

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para adequação de local, 
fornecimentos e instalação de plataforma 
de acessibilidade no prédio da Defesa Civil 
de Cajati - SP, sito a Rua Frutuoso Pereira 
de Moraes, s/nº - Bairro Bico do Pato - Cajati 
- SP - CONTRATO FEHIDRO 053/2020.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
13 de janeiro de 2022 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na 
Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – 
Cajati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, pelo telefone (13) 3854-
8700 ou pelo e-mail compras@cajati.
sp.gov.br

Cajati, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 68976/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de 2 (dois) jogos de apa-
relhos de ginástica coloridos, contendo 
10 aparelhos e uma placa indicativa cada 
jogo  (academia ao ar livre).

REVOGO a presente licitação nos termos 
do Artigo 49 da Lei Federal nº 8666/93 e de-
mais atualizações, por razões de interesse 
público, pertinente e suficiente para justifi-
car tal conduta.

Cajati, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O CONSAÚDE torna público que em cumpri-
mento ao inciso V, Art. 4º da Lei 10.520/2002, 
o Pregão Presencial nº 52/21, que tem por 
objeto o Registro de Preços de descartáveis 
e utensílios de cozinha, foi  adiado para o 
dia 22/12/2021, às 09:00 horas. Mais in-
formações pelo telefone (13) 3856-9733 
e/ou e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O CONSAÚDE torna público que em 
cumprimento ao inciso V, Art. 4º da Lei 
10.520/2002, o Pregão Presencial nº 51/21, 
que tem por objeto o Registro de Preços 
de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC), foi  adiado para o dia 22/12/2021, às 
14:00 horas. Mais informações pelo telefo-
ne (13) 3856-9733 e/ou e-mail: licitacoes@
consaude.org.br.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021

PROCESSO Nº 061/2021
EDITAL Nº 041/2021

Tendo em vista o noticiado na Ata de 
licitação do dia 14 de dezembro de 
2021, cujo objeto é a contratação de 
instituição financeira, autorizada pelo 
Banco Central do Brasil para explo-
rar através de permissão onerosa de 
uso os serviços de pagamento da fo-
lha salarial e outras indenizações aos 
servidores públicos municipais ativos, 
inativos, pensionistas, estatutários e 
contratados da Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia.
Informo que não houve interesse de 
nenhum licitante em participar do Pre-
gão Presencial em epigrafe, portanto a 
Pregoeira com a Equipe de Apoio de-
clarou como licitação deserta, sendo 
que a licitação será remarcada em data 
oportuna.
Cananeia, 15 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL – ELEIÇÃO
O Sindicato dos Guardas Civis e Municipais, Auxiliares de Defesa Civil, Vigias e Similares das Prefeituras e 
Autarquias de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi e Santana de Parnaíba – SINDGUARDAS, CNPJ: 
074.325.945/0001-10, conforme disposições estatutárias convoca os associados com direito de voto e ser votado para 
Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o mandato de 2022 a 2027. a) - 
Local, Data e Horário: A eleição será realizada na sub-sede do sindicato, sito à Avenida Municipal nº. 423, Jardim Silveira, 
Barueri/SP, no dia 16/01/2022 - domingo, das 14:00h às 20:00h, constatada a falta de quórum em primeira convocação, 
a eleição será realizada em segunda convocação, dentro de 30 (trinta) minutos, com qualquer número de votantes em 
cumprimento aos Artigos 63º, 64º e 65º do Estatuto Social da Entidade; b) - prazos para inscrição de chapa: As inscrições 
ocorrerão na sub-sede do sindicato, sito à Avenida Municipal nº. 423, Jardim Silveira, Barueri/SP, nos dias 27, 28 e 29 de 
Dezembro de 2021, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, o pedido de inscrição de chapa será feito em 02 (duas) 
vias, assinadas por todos os associados integrantes da chapa, as listas com o pedido de inscrição de chapa, deverão 
se fazer acompanhar da declaração expressa de cada candidato de que está ciente e concorda com a inclusão de seu 
nome naquela chapa e seu compromisso formal de caso eleito, assumir o mandato, somente será recebido o pedido de 
inscrição de chapa que apresentar os nomes completos e número total dos candidatos efetivos e suplentes, os candidatos 
aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão apresentados em chapas separadas compostas no total de 
19 (dezenove) associados com 13 (treze) para a Diretoria Executiva, sendo, 07 (sete) candidatos Efetivos e os 06 (seis) 
outros para Suplentes do cargo de Vice-Presidente e dos Diretores, e de 06 (seis) associados, sendo, 03 (três) candidatos 
Efetivos e os 03 (três) outros para Suplentes do Conselho Fiscal, na chapa obrigatoriamente deve figurar a que cargo eletivo 
concorre cada associado, sob pena de indeferimento, o requerimento de pedido de inscrição de chapa será instruído com os 
seguintes documentos e taxa: I) - declaração fornecida pelo sindicato de que os associados estejam quites, no gozo de seus 
direitos e satisfaçam as demais condições estabelecidas no Estatuto Social; II) - fichas de dados pessoais, em 02 (duas) 
vias, fornecidas pelo sindicato que deverão ser  preenchidas e assinadas por cada um dos candidatos; III) - cópia da carteira 
funcional, da identidade (RG), CPF, PIS/PASEP e título de eleitor; IV) - comprovante de residência no Estado de São Paulo; 
V) - deverá também ser paga uma taxa de R$ 100,00 (cem) reais, cada um dos candidatos; c) - são condições para a in-
vestidura nos cargos eletivos: I) - ter mais de 03 (três) anos no exercício da profissão; II) - estar associado há mais de 12 
(doze) meses no quadro de associados da Entidade; III) - não possuir débito para com a Entidade e estar no gozo de seus 
direitos como associado; IV) - ser Guarda Civil e Municipal, Auxiliar de Defesa Civil, Vigia e Similares da Base Territorial; 
V) - é vedado a um associado candidatar-se por 02 (duas) ou mais chapas e por mais de um cargo eletivo; d) - prazo para 
impugnação de candidaturas: após o término do prazo para a inscrição de chapas, dentro de 72 (setenta e duas) horas, 
a Comissão Eleitoral publicará a relação da(s) chapa(s) inscrita(s), fixando o prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação 
de candidaturas, o candidato/chapa impugnado terá o prazo de 03 (três) dias para apresentar sua defesa por escrito, e a 
Comissão Eleitoral o prazo de 02 (dois) dias para decidir sobre o pedido de impugnação; e) - informações gerais: a eleição 
será realizada de acordo com as disposições do Estatuto Social da Entidade, legislação eleitoral vigente e os casos omissos 
serão deliberados e decididos pela Comissão Eleitoral do pleito, e, para que não se alegue ignorância, publique-se e afixe-
-se o presente edital. Base Territorial/Barueri, 16 de Dezembro de 2021. Adenir Segura - Presidente da Comissão Eleitoral.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO

DE: 16/12/2021
DESPACHO DO 

PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 

N° 0028/2021
PROCESSO Nº 065/2021

EDITAL N° 045/2021
OBJETO: “Aquisição de cestas natali-
nas destinados aos servidores públicos 
municipais e panetones e frango (con-
gelado) destinados ao Fundo Social 
de Solidariedade da Estância de Ca-
nanéia (FUSSEC) – conforme Termo 
de Referência”.
O Município da Estância de Cananéia/
SP, torna público que foi, ADJUDICA-
DO e HOMOLOGADO, o procedimen-
to licitatório realizado na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021, 
PROCESSO Nº 065/2021, EDITAL 
N° 045/2021, do tipo menor preço por 
item, o objeto da licitação em favor da 
empresa SINGLE FIN IMPORTAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, autorizando a la-
vratura do contrato, para os itens 01,02 
e 03, no valor de R$ 168.531,00 (cento 
e sessenta e oito mil quinhentos e trinta 
e um reais).

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA
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RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• 26.280 CRM 6X4 2014/2015• 10.160 DRC TOPLINE CD 2016/2017• BUSSCAR EL BUSS R 2007/2007• FH 460 6X2T
2014/2014• TGX 29.440 6X4 T 2014/2014• VW/INDUSCAR APACHE U 2012/2012• 26.280 CRM 6X4 2014/2015• XSARA
PICASSO GX 2002/2003• EXPRESS DRC 4X2 2019/2020• ASTRA SEDAN CONFORT 2004/2005• CELTA 1.0L LT 2014/
2015• SIENA FIRE FLEX 2005/2006• GOL 1.0 GIV 2008/2009• UNO VIVACE 1.0 2015/2016• CAPTIVA SPORT FWD 2010/
2010• MASTER EUROLAF P 2012/2013• KA GL 2007/2007• DUCATO MINIBUS 2013/2013• CLASSIC LS 2011/2012• GOL
1.0 2008/2008• JAC J3 TURN 2013/2014• C3 EXCL 14 FLEX 2010/2011• PALIO FIRE FLEX 2007/2008• LOGAN AUT 1016V
2009/2010• UNO MILLE ECONOMY 2008/2009• ONIX 1.0MT LT 2014/2014• ENTRE OUTROS.

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255011/12/2021 . 10h00

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• MOBI DRIVE 2018/2019• ONIX 10MT JOYE 2019/2019• FIESTA 1.6 FLEX 2011/2012• KA SE 1.5
SD C 2020/2021• ONIX 10MT JOYE 2019/2019• ARGO DRIVE 1.0 2019/2019• FIORINO HD WK E
2019/2020• MOBI LIKE 2020/2020• GOL 1.6L MB5 2019/2020• ONIX PLUS JOY 2020/2020• VOYAGE
1.6L MB5 2020/2021• ONIX 1.0MT LT 2016/2016• KA SE 1.0 HA B 2017/2018• VERSAILLES 2.0 GL
1992/1992• SANDERO ZEN10MT 2020/2021• TORO FREEDOM AT6 2019/2020• HB20 1.0M COMFOR
2016/2017• ONIX 1.0MT LT 2019/2019• KA SE 1.0 HA B 2018/2018• ONIX 1.0MT LT 2019/2019•
KA SE 1.0 HA C 2018/2019• GOL 1.6L MB5 2018/2019• KA GL 2003/2004• GOL 1.0 GIV 2011/
2012• WEB 100 2005/2005• ONIX 1.0MT LT 2019/2019• KA SE 1.0 HA C 2019/2019• SANDERO
STEX 16M 2018/2019• PRISMA 10MT JOYE 2019/2019• S10 LS DD4 2016/2017• SANDERO ZEN10MT
2020/2021• KA SE 1.0 HA B 2016/2017• STRADA HD WK CC E 2019/2020• ENTRE OUTROS.

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 18/12/2021 . 09h00

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: 
Grupo CCR S.A - CPF sob nº 129.367.368-46. - Data: 16 de Dezembro de 2021, às 11:00.  O 
leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Aprox. 900 m³ de material fresado; Lote 
02: Aprox. 900 m³ de material fresado; Lote 03: Aprox. 900 m³ de material fresado; Lote 04: Aprox. 900 m³ 
de material fresado; Lote 05: Aprox. 900 m³ de material fresado. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE 
VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br. 

 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cajamar/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ÉDIO ANTONIO DAS CHAGAS, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 061.298.238-60. O Dr. Gina Fonseca Corrêa, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cajamar/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos que IVONE 
ABE DE OLIVEIRA move em face de ÉDIO ANTONIO DAS CHAGAS - Processo nº 0008108-05.2011.8.26.0108 – Con-
trole nº 3223/2011, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser 
apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visi-
tacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 10:30h e se encerrará dia 04/02/2022 às 10:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 
21/02/2022 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os 
decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depó-
sito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida 
ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as des-
pesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: Um veículo da marca Chevrolet, modelo Classic Life, ano/
modelo, 2008/2008, placa EFQ-3270, renavcam 989654818. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 4.748,32 (11/2021). Valor da Avaliação do Bem (Conf. Fls. 63-64): 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para dezembro de 2014. LOTE 02: Uma motocicleta, da marca Suzuki, modelo JTA 
Intruder-125, ano/modelo, 2008/2008, renavam 988619598, placa BRV-1360. Consta no site da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 1.247,22 (11/2021). Valor da Avaliação do Bem 
(Conf. Fls. 63-64): R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para dezembro de 2014. O bem encontra-se na Avenida 
Brasil, nº 65 F, Santa Terezinha, Várzea Paulista/SP. Cajamar, 10 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. 
Gina Fonseca Corrêa - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Pompéia/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MARIA DE LOURDES DUAR-
TE RAMOS, inscrita no CPF/MF sob o nº 797.641.698-72; PAULO DUARTE RAMOS 
13721586859, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.451.912/0001-12; e PAULO DUARTE RA-

MOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.215.868-59. O Dr. Rodrigo Martins Marques, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Pompéia/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA 
REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA - SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA (credora fi duciária) em face de MARIA 
DE LOURDES DUARTE RAMOS e Outros  - Processo nº  1001026-55.2018.8.26.0464 – Controle nº 1488/2018, e 
que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O 
bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com 
o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITA-
ÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.
br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/02/2022 às 10:30h e se encerrará dia 
04/02/2022 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 
10:31h e se encerrará no dia 28/02/2022 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do 
executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS SOBRE: Um veículo da marca/
modelo Ford/Ka Flex, Chassi 9BFZK53A9AB146122, placa EKT 4927, ano/modelo 2010, renavam 00165850523. Consta 
no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.063,35 e no 
site do Detran/SP consta uma restrição fi nanceira: SICREDI CENTRO OESTE PTA, e débitos de IPVA no valor total de 
R$ 2.453,95 (17/11/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 14.948,00 (Quatorze mil e novecentos e quarenta e oito 
reais) para Novembro de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 216.701,79 (Julho/2021). Pompéia, 26 de novembro 
de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rodrigo Martins Marques - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP

www.megaleiloes.com.br(11) 3149-4600

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada e depositária MARIA JOSÉ DE PAULA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 032.778.498-99; bem como seu cônjuge se casada for. O Dr. Adevanir 
Carlos Moreira Da Silveira, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Hipotecária ajuizada por BANCO BRADESCO S/A (credor hipotecário) em face de MARIA JOSÉ DE PAULA SILVA - Processo nº 0000366-71.2002.8.26.0001 
- Controle nº 17/2002, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 
Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será 
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
01/02/2022 às 14:00h e se encerrará dia 04/02/2022 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 14:01h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para 
a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento da praça, através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 
vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se 
deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida 
ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento da praça, através de guia de depósito que ficará disponível 
no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br . Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de 
seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 81.486 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: O apartamento sob nº 14, localizado no 1º andar, do bloco A, do Condomínio San Diego, situado á Rua Carlos Escobar, nº 207, no 8º subdistrito- Santana, desta Capital, com a área útil de 42,110 metros 
quadrados, área de garagem de 22,870 metros quadrados (com uma vaga de garagem indeterminada, localizada no subsolo com capacidade para estacionamento de um automóvel de passeio), área comum de 28,294 metros 
quadrados, área total de 93,274 metros quadrados, e fração ideal de terreno de 0,9128%. Consta nas Avs.2 e 3 desta matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em hipoteca a BANCO HSBC BAMERINDUS S/A. Consta no Av.04 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeada depositária a executada. Contribuinte nº 073.010.0258-0. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida 
Ativa para o número de contribuinte informado e débitos de IPTU para o exercício atual no valor total de R$ 25,21 (21/09/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 373.000,00 (Trezentos e setenta e três mil reais) para Outubro de 2020, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 16 de novembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Adevanir Carlos Moreira Da Silveira Juiz de Direito

8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado MARIANO BEZERRA DA SILVA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 811.940.308-82. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins 
Pereira, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na 

forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Monitória ajuizada por PROGRESSO E 
DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU em face de MARIANO BEZERRA DA SILVA - Processo nº 
0047842-37.2010.8.26.0224 – Controle nº 1745/2010, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do 
Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a 
descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 01/02/2022 às 10:30h e se encerrará dia 04/02/2022 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 10:30h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mí-
nimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ain-
da que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 4% (quatro por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: 
LOTE 01: um veículo marca FIAT, modelo PRÊMIO SL IE, placa BIG4025, ano 1992, chassi 9BD146000N3887718, 
renavam 00605219630, cor bege, gasol/GNV. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos 
vinculados ao veículo no valor total R$ 1.124,16 (03/11/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição administrativa: co-
municação de venda. Avaliação deste lote: R$ 4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais) para agosto de 2019. 
LOTE 02: um veículo marca FORD, modelo ESCORT 1.8 GL, placa BGC3816, ano 1991, chassi 9BFZZZ54ZMB197273, 
renavam 00433955856, álcool. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao 
veículo no valor total R$ 525,12 (03/11/2021). Avaliação deste lote: R$  5.094,00 (cinco mil e noventa e quatro reais) 
para agosto de 2019. Débito desta ação no valor de R$ 22.055,40 (outubro/2021). Guarulhos, 08 de novembro de 2021. 
Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Carlos Eduardo Gomes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.
com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, dos bens móveis 
arrecadados nos autos da presente Falência, processo n°: 1006121-31.2017.8.26.0099, em que é falida LATICÍNIOS FIGUEIREDO 
LTDA, representada por seu Administrador Judicial - JOSÉ RICARDO BUENO ZAPPA, em 1º LEILÃO com início no dia 24/01/2022, 
às 11:00, e encerramento no dia 27/01/2022, a partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: não serão admitidos lances 
inferiores ao valor da última avaliação atualizada de fl s. 11.396/11.493. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção o 2º 
LEILÃO com início no dia 27/01/2022, às 11:01hs, e encerramento no dia 11/02/2022, a partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE 
MÍNIMO: No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 50% da última avaliação atualizada. Caso não haja 
licitantes, seguirá sem interrupção o 3º LEILÃO com início no dia 11/02/2022, às 11:01hs, e encerramento no dia 03/03/2022, a 
partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: No terceiro pregão serão admitidos lances por qualquer preço, conforme os termos 
do art. 142, §3º-A, da Lei 11.101/05. Descrição dos bens: Tratam-se de bens móveis, em sua maior parte maquinário, avaliados 
em maio de 2021. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 16 de dezembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA JUDICIAL DA 
COMARCA DE MOGI MIRIM/SP. Processo nº 0002763-88.2019.8.26.0363. Requerida: SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM - Gerador STEMAC GG 340/310 KVA em Campinas/SP. Rua Guilherme 
Severino Gargantini, nº 29, Campinas/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 74.066,15 - Lance mínimo no 2º Leilão: 
R$ 37.033,08 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 
04/02/2022 às 13h10min, e termina em 07/02/2022 às 13h10min; 2º Leilão começa em 07/02/2022 às 
13h11min, e termina em 07/03/2022 às 13h10min. Fica a requerida SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
MOGI MIRIM, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/03/2020.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO 
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo nº 1029544-51.2016.8.26.0100. Inventariado: ESPÓLIO DE JOSE 
SIMOES NUNES - Fiat/Brava SX, 2001/2002 em Itaquaquecetuba/SP. Rua Presidente Washington Luís Pereira de Sousa, nº 
360, Itaquaquecetuba/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 10.160,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 8.128,00 (80% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 28/01/2022 às 14h40min, e termina 
em 01/02/2022 às 14h40min; 2º Leilão começa em 01/02/2022 às 14h41min, e termina em 22/02/2022 às 14h40min. 
Ficam os credores trabalhistas RENATO PEREIRA, NATALIA CRISTINA VITORINO DA SILVA, FABIO DA SILVA CARVALHO, 
MANOEL GOMES DE ALMEIDA, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE SAO PAULO, 
NAYELLEN LEVY FIGUEIREDO, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO, da terceira interessada VERA LUCIA MARIA 
ALVES e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 20/12/21 segunda 
às 16h e 21/12/21 terça às 16h. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher o 
cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de segunda 300 lotes e leilão de terça 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável SR.SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com 
endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora 
fiduciária PHASER INCORPORAÇÃO SPE LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 12.141.557/0001-21, com sede 
na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular 

de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 02/11/2018, 
devidamente registrado na matrícula nº 134.203, perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP, no qual figuram como fiduciantes 
REGINALDO MENON, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.962.388-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 079.228.838-62 e/ou ROSANA MENEGUIN ALVES MENON, brasileira, casada, analista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
19.595.003-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 123.971.958-28, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.
br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 17/12/21 ás 16:00 e finalizando dia 29/12/21 
ás 16:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.164.163,10 (um milhão e cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e 
dez centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: 
Apartamento nº 54A, localizado no 4º pavimento do Bloco A da Torre H, do Subcondomínio Residencial 2, integrante do empreendimento de-
nominado “Condomínio Jardins do Brasil”, situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa 
coberta edificada de 110,000m2; privativa total de 110,000m2, de uso comum coberta edificada de 69,025m2, de uso comum descoberta de 
28,476m2, de uso comum total de 97,501m2, total de unidade de 207,501m2, coeficiente de proporcionalidade de 0,000429, e fração ideal 
de terreno de 0,000500; cabendo-lhe o direito ao uso de 2 vagas de garagem, localizadas na área comum do Subcondomínio Residencial 02. 
OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando 
dia 29/12/21 ás 16:00 e finalizando dia 30/12/21 ás 16:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 903.436,54 (novecentos e três mil, quatro-
centos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à 
somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas 
condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com 
edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem 
maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar 
ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que 
se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 
24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por 
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade 
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao 
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, 
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br - As informações 
aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação 
jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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